
Ľadoviny - M 
časť siedma, verzia 1 

 
Záverečná 5. časť Ľadovín – Ľ (t.j. pre písmeno Ľ) na svojom úplnom konci dospela  ku kľúčovému 
pojmu  ľadový medveď, bez existencie ktorého sú všetky ostatné pojmy úplne prázdne, a tak je 
evidentné, že tento pojem (v odbornej transkripcii medveď ľadový [v ľudskej koži], skrátene len 
medveď, prípadne až familiárne maco) je iste potrebné definovať zvlášť podrobne. Vo všeobecnosti 
podľa pravidiel našej krásnej  slovenčiny pri definíciách nerozlišujeme mužský a ženský rod pojmu  
(medveď, medvedica) a typológia  medveďov je spísaná v skupinách (Kde, Ako, atď.) podľa 
kontextu a súvislostí spojených s činnosťou medveďov. Vzhľadom na to, že  v ďalšom texte  sa 
často používa  pojem medveďovanie, uvádzame písmeno M práve ním. 
 
medveďovanie: otužilecké aktivity medveďov a (aj) iné ich činnosti s tým súvisiace 
 
S kým 
 
medveď spoločenský: ideálny typ medveďa. Zúčastňuje sa na kolektívnych akciách, pláva bezpečne 
v skupine,  komunikuje, prípadne spolupracuje na medveďovinách či iných aktivitách.  
 
medveď samotár: skupiny medveďov ho vôbec nelákajú, z medveďovania pestuje len samotné 
plávanie, pláva sám  na obvyklých i menej obvyklých miestach, môže byť osobne uzavretejší, ale v 
v osobnom živote to tak zďaleka nemusí byť - veď dôvody môžu byť  veľmi rôzne (nežiaduca 
publicita, nepotrebná spoločnosť, spoločenské postavenie a pod.) 
 
Kde 
 
medveď univerzálny: pláva bez výhrad takmer vo všetkom, čo je chladné a základne hygienické – v 
jazere, potoku, rieke - všade tam, kde je terén aspoň  trochu preskúmaný a bezpečný 
 
medveď jazerný: takého v tečúcej vode neuvidíte -  hlavne pre pocit (ne)bezpečnosti 
 
medveď domáci: zásadne pláva na obvyklom odskúšanom mieste, nepotrebuje k medveďovaniu 
žiadne cestovanie, experimenty či iné lokality 
 
medveď expedičný:  za medveďovaním podniká aj  dlhé a drahé cesty  
 
Ako 1 
 
medveď kúpací: je vo svoje podstate čistý otužilec severského typu, nad 100 m pláva naozaj len  
výnimočne a hlavné je byť v chlade, pohybovať sa vo vode mierne, neohúriť tempom, ale výdržou 
 
medveď športový: rád pridá tempo, otužuje sa a pláva športovo, často aj v lete, pestuje aj iné športy 
 
medveď súťaživý: aspoň občas sa zúčastní aj na plávaní na čas či poradie  
 
medveď-hŕŕ: spravidla otužilecký začiatočník, ktorý chce  už za prvú sezónu stihnúť a vyskúšať 
takmer všetko, ale akosi bez  hlbšieho zážitku (a  potom možno rovnako rýchle začne byť aktívny v 
iných  oblastiach) 
 
Ako 2 
 
medveď systematický: s medveďovaním začína v skupine a aplikuje postupné kroky 



 
medveď praktik: otužuje bez veľkej teoretickej prípravy a prax prispôsobuje svojim zisteniam 
 
medveď vedátor: pred praxou v otužovaní dlho teoretizuje  o možnostiach či prínosoch 
medveďovania 
 
medveď nepravý (mimo naozaj odôvodnených prípadov): predvádza sa v medveďovských bundách 
či tričkách, ale pláva len výnimočne či exhibične - pre publicitu, pre diplom, pri konformitu 
 
Ako 3 
 
medveď organizátor: podieľa  sa na osožných aktivitách vedúcich k medveďovaniu 
 
medveď hýbateľ: mimoriadne aktívny medveď organizátor, ktorý rieši či zabezpečuje ťažiskové 
medveďoviny 
 
medveď ochotný: pridá sa k organizácii medveďovín , ale s neveľkým nadšením 
 
Rôzne 
 
medveď mediálny: mimoriadne rád/rada stojí v prvom rade vždy, keď sa fotografuje či filmuje, rád 
poskytuje rozhovory (aj jednoslabičné) 
 
medveď – mediálna hviezda: tak taký bol/ je na Slovensku doteraz len jeden... 
 
medveď  okrajový: tak ako v iných ľudských skupinách, aj medzi medveďmi sa vyskytujú     
neštandardné typy (zásadní pesimisti, hašterivci, intrigáni a pod.).  Napríklad to môže byť medveď 
zištný (hlavne využije všetko, čo medveďovanie ponúka), medveď samorast (často sa ani 
v komunite medveďov  neukazuje), medveď švindler  (systematicky nahlasuje dĺžky tratí, ktoré 
vôbec  nemá v úmysle plávať) atď.  Nič to, veď na medveďovaní je krásne i to, že aj medvede sú 
individuality. 
 
Iné a len v ženskom  rode 
 
medvedica ľadná: mužský rod tohto pojmu neexistuje jednoducho preto, lebo ľadoslovník už pojem 
ľadná vyhradil len pre ženy a devy 
 
medvedica štebotavá: nemusí byť ľadná, ale vždy čulo komunikuje (pravda, možný je kladný aj 
záporný význam takého správania) 
 
medveďovina: akákoľvek prospešná (alebo aj huncútska) aktivita súvisiaca s medveďovaním: 
organizačná, vecná či informačná práca, ale aj finančná  podpora (číslo účtu 2300096373/8330  ). 
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