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Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o 
nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských 
priestorov. 
 
 
* 
Pre nás potopa – pre vás knihy! Vianočný predaj kníh Pred pár týždňami nám vytopilo ASPEKT a 
prácne sťa Noemky sme preniesli všetky knihy zo skladu do knižnice. Teraz tam sedia, hovejú si, 
netušia, čo príde... Ešte nevedia, že prídete VY! Lebo sa blížia Vianoce a múdre, veselé i štipľavé 
aspektovské knihy sú tie najlepšie darčeky, ktorými potešíte seba aj druhých. Sviatočný popotopný 
knižný výpredaj ASPEKTU so zľavami 10, 20 a 30 % môžete navštíviť online na www.aspekt.sk aj 
osobne na Mýtnej 38 v Bratislave. 
 
* 
O násilí páchanom na ženách s prezidentkou Zuzanou Čaputovou Na Medzinárodný deň za 
odstránenie násilia páchaného na ženách prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová predstaviteľky 
feministických mimovládnych organizácií, ktoré sa problémom rodovo podmieneného násilia 
(prevencii aj dôsledkom) dlhodobo venujú. Je to dôležitý signál vysokej štátnej predstaviteľky, že 
ide o porušovanie ľudských práv a vážny spoločenský problém, ktorý treba bezodkladne 
a komplexne riešiť aj na politickej úrovni. Prinášame zhrnutie toho, o čom sme spoločne hovorili. 
 
* 
Návrh zákona o obmedzovaní ľudských práv žien neprešiel Ďalší návrh zákona, ktorý sa usiloval 
obmedziť prístup žien k bezpečnej a legálnej interrupcii, v parlamente neschválili! Veľmi sa tešíme 
a ďakujeme organizácii Možnosť voľby, iniciatíve Povstanie pokračuje, Vám všetkým, médiám, 
poslancom a poslankyniam, ktoré sa postavili za nás všetky, a mnohým ďalším organizáciám, 
iniciatívam a osobám za ich kontinuálnu a zväčša neviditeľnú prácu. Písali sme do parlamentu aj 
v mene našich materníc, argumentovali, komunikovali, vzdelávali sa, informovali, organizovali, 
pochodovali... Znova sa potvrdilo, že má zmysel nebyť ticho! 
 
* 
Jana Bodnárová: Koža „Dlho odoláva svadbe s mužom starším o pätnásť rokov, dlho bude odolávať, 
kým sa rozhodne otehotnieť. Celkom ako Paula. Rovesníčky K. už zabaľujú novorodencov do 
periniek lemovaných vlastnoručne uháčkovanými čipkami. Ona chce bábätká skôr maľovať. Roky 
počúvala: Buď dobré dieťa! Buď dobrá dcéra! Vie, že raz bude počúvať: Buď dobrá manželka! Buď 
dobrá matka! Iba hlas, ktorý sa občas objaví v jej hlave, možno hlas samotnej Pauly, ktorou je v 
tom čase posadnutá, povie pevne, s ironickým podráždením: Buď dobrá maliarka! Práve ten 
ironický hlas je pre ňu kompasom. Ostatné príkazy ju rozčuľujú a len pri nich myká 
plecami.“ Prečítajte si úryvok z najnovšej knihy známej spisovateľky a videoperformerky Jany 
Bodnárovej Koža. Príbeh sprevádzajú fotografie vizuálnej umelkyne Pavlíny Fichty Čiernej. 
 
* 
Jana Juráňová o moci, solidarite, starnutí a literatúre Čo si spoluzakladateľka ASPEKTU, 
spisovateľka a prekladateľka Jana Juráňová myslí o mýte, že feministky sa snažia o emancipáciu 
spoločnosti, pretože sú frustrované a nahnevané? „Síce to tak nie je, ale aj keby to tak bolo, tak čo? 
Sú predsa skupiny obyvateľstva, ktoré majú dôvod byť frustrované, napríklad chudobní ľudia, a 
najmä chudobné ženy. Aj keď títo ľudia sú často bez hlasu. Čo je na tom, že niekto je nahnevaný na 
vlastnú situáciu a chce ju zmeniť?“ Vypočujte si podcast V ženskom rode, v ktorom sa s Janou 
Juráňovou rozprávala Katarína Strýčková. 
 
* 



 

Už desať rokov nám chýba – Julka Szolnokiová Keď sme Julku Szolnokiovú niekedy v roku 1994 
oslovili s otázkou, či by spolu s nami neskúsila redigovať feministický kultúrny časopis Aspekt a 
podieľať sa na jeho tvare, a keď vzápätí prišla kladná odpoveď a zároveň zvedavosť v tých jej 
nesmierne živých očiach, začali sme sa spoznávať oveľa bližšie. „Feminizmus pomáha 
žiť,“ povedala nám neraz, „preto to robím.“ Už desať rokov nám chýba. Odišla 6. decembra 2009. 
 
 
*** 
Budeme rady, ak pre Vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, 
ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím 
prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE. 
***** 
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, 
aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk 
 
*** 
 

 
 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti 
zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu. 

 


