
Januárové a februárové 
           verejné diskusie 
    v Nadácii POLIS

Odkrývanie obrazov s dokumentaristom Pavlom Barabášom alebo Pygmejovia – deti džungle
Dokumentarista Pavol Barabáš a fotograf Ivan Bulík zachytili na svojej expedícii v Afrike život a zvyky najmenších ľudí planéty 
- civilizáciou nepoškvrnených pygmejov. Pri dobrodružnom pochode Stredoafrickou republikou a Kongom mali možnosť 
pozorovať a svojimi objektívmi zaznamenať pralesné slony i nížinné gorily. Prírodný africký kmeň pygmejov, ktorí sa už 
tisícročia živia tradičným zberom a lovom, a ktorých radosť zo života, hudby a tanca sa zdá byť nekonečná, našli hlboko  
v džungli. Odkrývať obrazy o krásnych deťoch divokej prírody, nahých ľudkoch pralesa, ktorí majú bližšie k Bohu, ako celá 
ľudská civilizácia, prichádza do žilinskej Nadácie POLIS scénarista a režisér filmu Pygmejovia – deti džungle Pavol Barabáš. 
Moderuje Peter Ničík. Podujatie je súčasťou festivalu Jeden svet.
 
 
Meditácia naša každodenná alebo o chráme uprostred trhoviska
Čo je to meditácia, k čomu vedie a aký je jej cieľ? Prečo je dobré meditovať, nie je to len strata času? Čo je to ticho srdca  
a prečo sa máme učiť šetriť slovami, „mlčať dušou“? Je možné docieliť vnútorné ticho aj uprostred ruchu sveta pri plnení si 
každodenných povinností? Môže byť meditácia návodom na pokojnejší a šťastnejší život? Majú jednotlivé náboženstvá svoje 
metódy meditácie? Aké sú rady ľuďom, ktorí sa chcú meditácii venovať? Ako začať a čoho sa vyvarovať? Praktická ukážka 
meditácie. Hosť: Juraj Jordán Dovala, kňaz Cirkvi československej husitskej, predseda Českej kresťanskej akadémie  
v Hodoníne. Moderuje Ján Košturiak. 
 
 
Investigatívna žurnalistika v prostredí bezmocnosti a občianskej nezrelosti 
Môže žiť investigatívna žurnalistika bez občianskej angažovanosti? Akú „životnosť“ má inevestigatívny novinár v prostredí 
slovenskej demokracie?  Do akej miery pracuje v právnom štáte a v dostatočne zrelej občianskej spoločnosti, ktorá je 
nápomocná pri  jeho pátraní? Kauza Gorila odkryla realitu o Slovensku.  Je náhoda, že jej najviac času, odvahy a energie venuje 
novinár s kanadským pôvodom a nie slovenskí ekonomickí žurnalisti?  Ľahostajnosť k veciam verejným nie je len vec politikov, 
ale i občanov a novinárov. Čo charakterizuje slovenskú investigatívnu žurnalistiku, bezmocnosť, nechuť alebo predsa len  
nádej? Otvorenú diskusiu s investigatívnymi novinármi Tomom Nicholsonom, Eugenom Kordom a právnikom Romanom 
Kvasnicom vedie Vanda Tuchyňová. 
 
 
Tajomná reč neutrín
Človeka vždy zaujímal pôvod sveta, odkiaľ sa vzali hviezdy na oblohe, ako to raz s nami dopadne... Do týchto otázok vnáša 
zaujímavé svetlo fyzika elementárnych častíc. Od roku 1930, kedy Wolfgang Pauli prišiel s myšlienkou neutrína, sa rodina 
najmenších častíc hmoty neustále rozrastá a rozpráva svoj príbeh o tajomstve hmoty. Pre človeka dneška už slová „hadróny“, 
„leptóny“ a „kvarky“ neznejú príliš cudzo, aj keď o nich veľa nevedia ani mnohí stredoškolskí učitelia fyziky. Nedávna správa  
o tom, že bola objavená „božská častica“ t.j. Higgsov bozón, vzrušila preto nielen vedecký svet. Je dobre, že chceme vedieť.  
Ako to teda je s neutrínami, fermiónmi... a bozónmi? Ako vznikol svet? Bude v roku 2012 koniec sveta? O súčasných 
poznatkoch zo sveta fyziky elementárnych častí a názoroch na svet budeme diskutovať s fyzikmi Martinom Mojžišom  
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Mikulášom Gintnerom z Elektrotechnickej fakulty 
Žilinskej univerzity. Moderuje Tibor Máhrik. 
 

Genius loci – hovory o Slovensku (1. časť)
Mikuláš Maňo Huba prijal ponuku časopisu Krásy Slovenska robiť rozhovory s ľuďmi, s ktorými ho spája srdečný a úprimný 
vzťah k našej krajine i obavy o budúcnosť prírodných a kultúrnych hodnôt Slovenska. V novembri 2011 vydalo vydavateľstvo 
DAJAMA cenné dielo s názvom: Genius loci - (roz)hovory o Slovensku, naplnené múdrymi myšlienkami a vyznaniami 
dvoch desiatok slovenských osobností a krásnymi fotografiami Alana Hyžu. Spolueditor knihy, známy slovenský geograf, 
environmentalista a ochranár, Mikuláš Maňo Huba prichádza do žilinskej Nadácie POLIS, aby v rozhovoroch o Slovensku, jeho 
najmilších kútoch i  ohrozených krásách, ako aj o vzťahu človeka k prírode a krajine pokračoval so svojimi vzácnymi priateľmi: 
pesničkárkou Zuzanou Homolovou, spolueditorom knihy, majiteľom a riaditeľom vydavateľstva DAJAMA Danielom 
Kollárom, kazateľom a všestranným umelcom Danielom Pastirčákom a kňazom Antonom Srholcom. Súčasťou podujatia  
je projekcia fotografií Alana Hyžu a autogramiáda.  
 
 
Vstup na všetky podujatia je voľný. 
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