
 

NOVEMBER 2006 

Redakcia 

Autor textu: Eva Bachletová, odborná asistentka KŽ FiF UK 

Webjournal.sk je internetový magazín študentov Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikol počas zimného semestra akademického roka 

2006/2007 a pripravili ho študenti 1.–4. ročníka KŽ FiF UK v rámci kurzu – mediálny ateliér 

tlač a internet, a to pod vedením pedagógov doc. PhDr. Jozefa Vatrála, PhD. a Mgr. Evy 

Bachletovej, PhD. 

Webjournal.sk nadväzuje na tradíciu internetových magazínov KŽ FiF UK – Naše 

slová a Zetko. Nový webmagazín je priestorom pre publikovanie študentov všetkých ročníkov 

KŽ FiF UK, vytvára príležitosť pre tvorivú realizáciu a reflexiu študentov. 

Webjournal.sk má prispieť k získaniu praktických žurnalistických zručností a skúseností 

študentov žurnalistiky. Webjournal.sk chce podporiť študentov vo formovaní novinárskych 

pohľadov, postojov, názorov, ako aj podnietiť ich k tvorbe a prezentácii aj nenovinárskych 

prejavov – v podobe umeleckých fotografií, poézie či prózy. 

V súčasnosti Webjournal.sk ponúka vyše 150 článkov z pera študentov, a to v 

rubrikách Politika, Spoločnosť, Médiá, Osobnosti, Cestovanie, Kultúra, Glosujeme, Študentsk

ý život, Zaujímavosti,Šport, Vzťahy. 

Nechýba fotogaléria či poézia. Študenti budú mať možnosť publikovať aj vo weblogoch. 

Veríme, že postupne vzniknú aj ďalšie rubriky a sekcie. 

Redakčný tím 

Redakčný tím tvoria študenti všetkých ročníkov. 

Šéfeditorka: Eva Fúriková, evi.furik[zavinac]gmail.com  

Webmaster: Tomáš Ulej, tomas.ulej[zavinac]gmail.com  

Politika: Alžbeta Maťašovská, beruska.m[zavinac]gmail.com  

Spoločnosť: Martina Magicová, matamagicova[zavinac]gmail.com  

Médiá: Matúš Demko, matus.demko[zavinac]gmail.com  

Osobnosti: Martin Erdőfy, mmmaaatttooo[zavinac]post.sk  

Glosujeme: Jana Mečiarová, hnpjanka[zavinac]gmail.com 

Cestovanie: Zuzana Tučeková, zuzana.tucekova[zavinac]zoznam.sk 

Kultúra/subkultúry: Ondrej Kubovič, machula8[zavinac]yahoo.com 

Kultúra/fotografia: Lenka Mlynčeková, lenkamlyncekova[zavinac]yahoo.com 

Kultúra/film: Lenka Mlynčeková, lenkamlyncekova[zavinac]yahoo.com 

Kultúra/literatúra: Barbora Nováková, barbora.novakova[zavinac]yahoo.com  

Kultúra/divadlo: Eva Fúriková, evi.furik[zavinac]gmail.com  

Kultúra/hudobný seriál: Eva Fúriková, evi.furik[zavinac]gmail.com  

Študentský život: Eva Fúriková, evi.furik[zavinac]gmail.com  

Šport: Stanislav Benčat, elloco[zavinac]post.sk  
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Zaujímavosti: Zuzana Tučeková, zuzana.tucekova[zavinac]zoznam.sk 

Vzťahy: Broňa Horváthová, bronka[zavinac]chello.sk  

Poetika: Radoslav Tomáš, radoslav.tomas[zavinac]gmail.com  

Weblogy: Eva Fúriková, evi.furik[zavinac]gmail.com  

Fotografie: Romana Schlesingerová, romana.schlesinger[zavinac]gmail.com 

Fotogaléria: Barbora Prekopová, baraslovakia[zavinac]yahoo.com 

Príspevky je možné zasielať na: prispevky[ZAVINAC]gmail[BODKA]com. Fotografie k 

článkom: romana.schlesinger[ZAVINAC]gmail[BODKA]com. 
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A sme tu! 

Autor textu: Eva Fúriková, šéfeditorka Webjournal.sk, študentka 2.ročníka, Eva Bachletová, 

odborná asistentka KŽ FiF UK 

Internetový magazín Webjournal.sk je konečne tu. Tvoríme ho my, študenti Katedry 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, pre vás. Píšeme, aby sme ukázali, 

ako sa na svet pozerá nová generácia mladých novinárov. Píšeme, aby sme rozšírili svoje a 

tiež možno aj vaše obzory. Píšeme, aby ste nás čítali. 

Webjournal.sk sme si vymysleli, aby sme skúsili niečo nové. Testujeme tak sami seba, aj 

ostatných. Chceme publikovať, získať praktické skúsenosti a navzájom sa inšpirovať. 

Hľadáme nové rozmery už možno „okukaných“ tém. Kladieme si otázky a komentujeme. 

Ambíciou Webjournal.sk je osloviť každého. Preto sa budeme zaoberať čoraz širším spektrom 

tém. Dúfame, že budete reagovať, diskutovať aj prispievať do našich rubrík. Naším cieľom je, 

aby ste nás kritizovali a aj pochválili. 

Webjournal.sk hovorí za nás. Hovorí, že nás baví písať. Hovorí, že chceme, aby ste si nás 

všimli. Po mesiacoch otáznikov, príprav a komplikácií si teda môžeme povedať: a sme tu! 

Za redakčný tím Eva Fúriková, šéfeditorka Webjournal.sk, študentka 2.ročníka a za 

pedagógov Eva Bachletová, odborná asistentka KŽ FiF UK 
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Európske žurnalistické centrum 

Autor textu: Lívia Tóthová, 3. ročník 

European Journalism Centre (EJC) je nezávislá nezisková medzinárodná inštitúcia zameraná 

na získanie najvyšších štandardov v žurnalistike. Poskytuje vzdelávanie  

pre žurnalistov a iných mediálnych pracovníkov a prevádzkuje fórum pre ich voľnú výmenu 

názorov. Takisto monitoruje médiá, vytvára a podporuje siete medzi profesionálmi v Európe a 

inými časťami sveta.  

Jej záujmom je tiež zdokonalenie žurnalistiky v rozvojových krajinách. 

EJC hrá významnú úlohu v európskej rovine ako partner pre mediálne spoločnosti, 

profesionálne organizácie, žurnalistické školy a vládne orgány pri tvorbe projektov a aktivít. 

Táto organizácia nedávno sprístupnila webovú stránku zameranú na pomoc žurnalistom, ktorí 

spracúvajú témy o Európskej únii. Stránka „EU for journalists – Brussels in brief“ (EÚ pre 

žurnalistov – Brusel v skratke)  

zjednodušuje orientáciu v labyrinte informácií dostupných o únii,  

takže redaktori sa môžu ľahko dostať k faktom o témach, ktoré pripravujú. 

Táto stránka je dostupná na http://www.eu4journalists.com. 

Virtuálna podoba EJC: http://www.ejc.nl. 
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rómeo a júliJA 

Autor textu: Mirka Ábelová, 3. ročník 

Vy dvaja, chlapček? 

Ste hračkou 

v 

rukách Osudu 

Pobavením 

v 

nudnom svete 

Zvolil si vás 

za 

jablko pomsty 

Ťažko 

sa mi chápe 

jeho  

bezcitnosť 

Váš koniec 

bude 

dlhší  

ako  

večnosť 

a 

bolestnejší 

ako 

pohľad hynúceho zvieraťa 

a 

zhubnejší 

ako 

atómová bomba 

a 

silnejší 

ako 

trojitý absint 

Tragikomédia 

o 

dvoch 

zúfalých deťoch 

Koniec 

zvučnejší 

ako 

Osudová 

Ťažká skúška  

nezlomnosti a sily 

http://web.archive.org/web/20071020200024/http:/webjournal.niemand.sk/poetika/157/romeo-a-julija


v 

ktorej 

neuspejete 

A 

tak 

sa 

pýtam 

ladies & gentlemen: 

prečo oni?! 

...—... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keby ľudia... 

Autor textu: Mirka Ábelová, 3. ročník 

Keby ľudia vzali 

farby 

a 

natreli si nimi 

nahé telá 

a 

počúvali by 

naliehavý spev svrčkov 

a 

váľali by sa spolu 

po 

bledých plochách 

našich životov 

Vytvárajúc  

obraz ružových miest 

a 

letných tancovačiek 

aj 

Warhol 

by 

nad ich dielom 

zložil klobúk  

...-... 
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Materialistom 

Autor textu: Mirka Ábelová, 3. ročník 

Luxusné nezmysly 

určujú kvalitu ľudí 

Zlaté karty 

letia svetom 

v 

Concordoch 

Chladné 

štvorkolesové kone  

čakajú 

v 

stajniach 

na 

svojich mäsiarov 

Všetci 

ste 

rovnakí 

Sfetovaní 

vôňou peňazí 

nič nevnímate 

Škrtíte ma 

Lebo nie som 

ako 

vy 

Skončite už 

s 

nezáujmom 

maskovaným 

bledými rečami! 

Vyzlečte si 

tričká 

LaCoste 

Oblečte si 

ľudskú kožu  

...-... 
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Videli sme sa 

Autor textu: Zuzana Kizáková, 3. ročník 

Videli sme sa 

Nič netušiace bytosti  

lásky a prázdnoty 

Maľovali sme slnko  

schnúce pri prašnej ceste  

ktorá zostane navždy opustená 

Videl si ma bosú stáť  

Črepiny v lýtkach  

Úsmev v krvi 

Videla som ťa  

Nahotou  

odetého do prázdnoty  

pri raňajšom úteku  

do ničoty  

vzdialenej blízko odo mňa  

...-... 
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Tri schody k tebe 

Autor textu: Zuzana Kizáková, 3. ročník 

Tri schody k tebe 

ležím(e) na posteli  

ja a samota 

medzi nami len pieseň  

ktorú si mi nikdy nezaplakal 

pohybujúce sa chrámy  

príchodov  

odchodov 

bohyne v podobe hrdzavých stĺpov  

ktoré ma kedysi objímali 

tri schody k tebe  

od teba 

poslednýkrát zasipí vietor  

a ty stojíš ako anjel  

bez síl vzlietnuť na sté poschodie 

(k nedopitej flaši  

kde plávajú zlomené kúsky teba)  

...-... 

Aké tenké boli konáre  

Podlamujúce sa pod plodmi  

Krátkeho šťastie  

na ktorých som tancovala  

v poslednú noc  

nevediac  

že hlučnú spoločnosť spálne  

presiaknutej napätím  

našich krotkých krokov  

tvorili démoni jednej z dvoch duší  

lúčiacej sa s ticho oľutovanou ne-  

láskou 

...-... 
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Maľovanie hradu 

Autor textu: Zuzana Kizáková, 3. ročník 

Hmla v plači zmýva  

kroky ulíc  

ktoré ticho spievali  

keď sme sa menili  

na kučeravé kvapky vína 

V hlbokej nore  

bez dna  

našla som  

stratené krídla holubice 

Medzi zubami  

čierny mak  

a  

v duši sivota 

Obzerám sa dúfajúc  

že za mnou kráča  

modrastý tieň miest  

kde sme vodovými farbami  

maľovali hrad  

a  

namaľovali hradby  

...-... 
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Kam sa hrabe Superman 

Autor textu: Stanislav Benčat, 4. ročník 

škola, -y, škôl ž. 1. ústav, inštitúcia na vychovávanie a vzdelávanie [obyčajne mládeže]. Zdroj 

– slovník slovenského jazyka. 

Týmito slovami sa dá v krátkosti charakterizovať zariadenie, ktoré sa má starať o naše 

vzdelanie. Škola. Miesto, kde sa dennodenne odohrávajú nové a nové príhody, o ktorých si 

hovoríme, že na ne nezabudneme minimálne do smrti. A čo by to bolo za školu, respektíve 

triedu, kde by aspoň raz za deň niekto nevyrušoval. Za svoj doterajší školský život som takú 

hodinu nezažil. A vyrušovanie prináša toľko príhod a „hlodov“, že by sa o tom dali písať 

kroniky. 

Raz dávno, v jednej triede (ktorej členom som bol samozrejme aj ja) sa na hodine slovenčiny 

preberali vybrané slová po r. Zatiaľ, čo učiteľka sa do nás snažila „napratať“, aby sme v 

slovách koryto, či stryná po r dávali tvrdé y, skupinka chlapcov sa veselo bavila a mala 

strynú, mládežnícky povedané, „na háku“. Učiteľka prestala vysvetľovať a skupinke chlapcov 

položila otázku, nech v rýchlosti vytvorí dve vety, kde budú použité už vyššie uvedené slová s 

tvrdým y, po písmene r. Pre skupinku chlapcov sa v tej chvíli javila otázka „Čo je zmysel 

života?“ ako malina a ich úlohu prirovnávali k tej sizyfovskej. V tom však jeden z nich 

vykríkol vetu: „V záhrade nám rozkvitli hríby“. Čo spôsobil tento nádherný „hlod“? Pre 

triedu nekonečnú zábavu a pre skupinku chlapcov oddialenie pomyselnej popravy. Keď 

smiech utíchol, všetci (na čele s učiteľkou) čakali, na dve vety. Dve obyčajné vety s tvrdým y, 

po písmene r. V tom momente zobral hrdina menom Marek M. na svoje plecia zodpovednosť 

za celú skupinku chlapcov. Z dvoch viet, vytvoril jednu, ktorá obsahovala obidve slová s 

tvrdým y po písmene r. Veta, ktorá mi utkvela v pamäti do dnes a zostane tam minimálne do 

smrti. Takže, aby som nechodil okolo horúcej kaše. Hrdina menom Marek M. vyslovil vetu: 

„Mám v koryte strynú“!!! Nikto nevie či ju tam naozaj mal, no pre skupinku chlapcov sa v 

tom momente rozplynula predstava o Supermanovi či Winnetouovi. Každý člen skupinky 

chlapcov chcel byť minimálne aspoň na chvíľu Marekom M…...... 
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Na slovíčko s redaktormi Markízy 

Autor textu: Radovan Klein, 2. ročník 

Žiadna vysoká škola nerobí ľudí automaticky vzdelanými. Dá sa na Slovensku získať 

kvalitné žurnalistické vzdelanie? 

P. H.: Novinárom sa človek nemôže stať, musí ním byť od narodenia, najmä dušou. Dobrý 

novinár môže vyštudovať čokoľvek a v dnešnej dobe je vítané, ak má akékoľvek vzdelanie. 

Môže byť stavbárom, zdravotnou sestrou alebo ekonómom. Takíto ľudia, ktorí sa venujú 

určitej oblasti do hĺbky, sú momentálne v kurze. Vyštudovať všeobecne žurnalistiku je možno 

problém, lebo poskytuje až priveľmi všeobecné znalosti, kedy má absolvent iba malú 

možnosť využiť ich. 

Z. P.: Myslím si, že sa dá v kombinácii s vnútorným presvedčením, že chcete robiť novinára a 

ste ním telom aj dušou. 

*V rozhovore pre isté médium ste sa vyjadrili, že žurnalistika sa stáva výlučne trendovou 

záležitosťou, lebo ľudia nechcú vedieť, vidieť, ale byť videní... * 

Z. P.: Áno, stále si myslím, že to platí. Ale možno nám svitá na lepšie časy. 

Vzdali by ste sa osobnosti novinára a vstúpili do politiky? 

Z. P.: Nie, ja chcem byť novinárkou a myslím si, že na politiku som ešte príliš mladá, aj keď 

nikdy nehovor nikdy. 

P. H.: Na základnej škole som chcel byť smetiarom, neskôr na strednej zasa právnikom, ale 

súhrou veselých náhod a udalostí som sa dostal na žurnalistickú dráhu prostredníctvom 

školského časopisu. Prebudilo sa vo mne čosi novinárske a asi by som to dnes nemenil. Som 

absolvent politológie, ale odkedy pracujem v televízii a pričuchol som k politike, zistil som, 

že je všade tam, kde nemá byť a trošku sa mi sprotivila. Politika je dnes synonymom niečoho 

zlého. Keď v nej nastane slušnosť, tak možno áno, no zatiaľ nemám žiadne politické ambície. 

Chcem ostať verný žurnalistike, no možno nie v súčasnej podobe. Pracovať napríklad ako 

hovorca nejakej firmy, ktorá ma blízko k niečomu, čo ma baví. 

Nehrozí teda Lampárni, že vyschne „studnica“ jej nápadov? 

P. H.: Jéééžišmária, tá asi nevyschne nikdy, lebo ju ustavične napĺňajú listy divákov. 

Momentálne je ich viac ako 66 tisíc. Denne prichádza do Lampárne aj tridsať listov. Je to 

šialené, lebo pri týždennej periodicite, keď odvysielame dve aktuálne reportáže, máme o 

námety postarané na 763 rokov. Život stále prináša nejaké nové témy, naša krajina je dosť 

ťažko skúšaná, ľudia tiež, v podstate vždy budeme mať nejaké problémy. Ja ich mám tiež, ale 

nemám sa kde sťažovať. Jedine, ak by som napísal do relácie sám sebe. (smiech) 

Patrik, vy sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňujete na Štúrovom pere, súťaži 

mladých novinárov. Pripúšťate, že ste sa stali jej ikonou? 

http://web.archive.org/web/20071020233439/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/143/na-slovicko-s-redaktormi-markizy


P. H.: Ikonou určite nie, možno inventárom s inventárnym číslom. (smiech) Keď si spätne 

uvedomím, asi som Štúrovým perom dosť zostarol. Uvažoval som, že je čas na zmenu a po 

mne by mohol prísť niekto ďalší, len som zatiaľ z radov mojich kolegov nenašiel adekvátneho 

náhradníka v tom zmysle, že by rád robil veci podobného typu. Dúfam, že som tu aspoň 

„zveseľujúcim“ prvkom. Táto pozícia je pre mňa príjemnejšia ako pre pedagógov, lebo v 

minulosti som tu ako študent súťažil aj ja, a viem sa tak lepšie vžiť do kože súťažiacich. 

Prezraďte na seba vzájomne nejakú pikošku… 

Z. P.: Patrik Herman je veľmi šikovný a geniálny organizátor. Neviem si predstaviť nikoho 

iného, kto by sa pustil do takejto roboty, ako práve Patrika.  

P. H.: Uf, Zlaťa je veľmi dobrý človek. Úplne zodpovedne môžem povedať, že je jedna z 

mála mojich kolegýň – novinárok, ktoré mám veľmi rád, pretože mi vyhovuje nielen po 

profesionálnej, ale najmä po ľudskej stránke. V tejto profesii je to dosť veľká vzácnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I am looking for a talent 

Autor textu: Zuzana Tiňová, 1. ročník 

Martin Marikovič (20), medzi kamarátmi známy aj ako Mari, študuje na VŠMU odbor 

divadelný manažment. Rád organizuje rôzne akcie a jeho zameranie je pomerne všestranné. 

Medzi jeho vášne patrí i hudba. Tej sa venuje ako fanúšik, producent i profesionál. Dnes už 

nie je nič zvláštne na tom, že si ako študent popri škole privyrába pomocou rôznych brigád. V 

Mariho prípade je to však o niečo výnimočnejšie. Veď kto z nás by sa mohol pochváliť 

titulom Profesionálny vyhľadávač talentov? 

Keď som prvýkrát počula o tvojej práci, znelo to asi takto : „Je vyhľadávač talentov pre 

Forzu.“ Aká je tvoja profesia (nedovolím si nazvať ju brigádou) a čo je jej konkrétnou 

náplňou? 

Robím to, čo robí každý mladý človek s tým rozdielom, že je toho naraz o niečo viac. 

Chodievam na koncerty, pozorujem všetky internetové hudobné portály, sťahujem rôzne 

demá, počúvam CD, ktoré nám posielajú rôzne kapely či sóloví interpreti, ktorí by sa chceli 

prostredníctvom hudby realizovať. Vypočujem si všetko čo je dostupné a na základe toho 

zhodnotím, čo by sme mali alebo nemali vydať. 

Ako si sa k vyhľadávaniu talentov dostal? 

Dlho som hľadal prácu, ktorá by ma bavila a dala mi dostatočný pocit satisfakcie. Každý deň 

som kontroloval internetový portál až som našiel ponuku, ktorá ma zaujala. Skúsil som 

šťastie, poslal životopis, úspešne prešiel tromi kolami prijímacieho pohovoru a dnes som tam, 

kde som. 

Mnohým ľuďom sa to musí zdať úžasné. No ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa 

blyští. Do akej miery je takáto práca náročná pre mladého človeka – študenta? 

Nie je ľahké ísť večer napríklad do Banskej Bystrice na koncert kapely, ktorú už dlhšie 

sledujem a na druhý deň ísť na pol ôsmu do školy. Vyžaduje si to veľa energie, času a 

flexibility. Takisto cítim i určitú zodpovednosť voči firme, aby som náhodou nepriniesol 

niečo, čo nebude mať úspech, alebo naopak neodmietol niečo iné, po čom vzápätí skočí iné 

vydavateľstvo. 

Je práca pre Forzu jediným, čo ťa spája s hudbou? 

Určite nie. K hudbe mám i osobitý vzťah. Hrám na basgitare, mám menšie nahrávacie štúdio 

a som súčasťou dvoch kapiel. Na jeseň tohto roku sa chystám s kapelou SAKO nahrať CD. 

Aký je tvoj aktuálny názor na stav hudby na Slovensku? Čo slovenskej scéne chýba? 

Myslím si, že je z čoho vyberať. Či už je to rock, pop, alebo hip-hop. Len je potrebné nájsť si 

cestu k „svojej kapele.“ Našej scéne nechýba ponuka, ale poslucháč. 

Stretol si sa aj so závisťou? Nepokazila ti niekedy medziľudské vzťahy? 

http://web.archive.org/web/20071020233433/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/142/i-am-looking-for-a-talent


Stretol som sa iba s tzv. kamarátskou závisťou, ktorá je skôr pozitívna ako negatívna. S 

kamarátmi mám dobré vzťahy, navzájom akceptujeme naše názory, aj čo sa týka hudby. Keď 

som v práci, správam sa profesionálne, tam kamarátske vzťahy nepatria. 

Aké máš ďalšie plány? 

V budúcnosti by som chcel zrealizovať vlastný biznis. Ťažko povedať, či doma alebo v 

zahraničí. To ukáže čas. Lákalo by ma robiť niečo v oblasti kultúry v Taliansku. Od toho sa 

možno odvíja i môj najbližší plán, a to štúdium taliančiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bratislava je ideálne miesto na písanie románov 

Autor textu: Nina Gotzmannová, 3. ročník 

Nová kniha, ktorú píšeš, je o Bratislave. Je to tým, že si Bratislavčan? 

Je to určite tým, ale aj tým, že som strávil dlhší čas v zahraničí. To bol prvý silný motív. Keď 

som sa sem vrátil po niekoľkých mesiacoch, uvedomil som si, že mi Bratislava chýbala. 

Druhý motív je, že som si po dlhom čase viac uvedomil, akým obrovským tempom sa mení. 

Na rozdiel od rôznych iných miest, ktoré stagnujú a ktoré opúšťajú ľudia, napríklad Lipsko 

alebo Drážďany, v Bratislave pribúda obyvateľov, pribúda stavieb, všetko sa rýchlo mení. 

Ako sa podľa teba Bratislava zmenila? 

Bratislava bola ešte pred dvadsiatimi rokmi jednofarebná, jednoliata, trošku fádna, a zmenila 

sa na pestrofarebnú, v pozitívnom aj v negatívnom zmysle. To sa týka jazykov, národností a 

cudzincov. 

Takže jej hlavný hrdina bude pravý Bratislavčan. Aký ešte bude? 

Hrdina môjho nového románu je človek, ktorý žije maximálne na pulze doby. Veľmi silno na 

sebe vníma tempo zmien. Snaží sa ho využiť vo svoj prospech, chce z tých zmien profitovať. 

Bude mať aj nejaké zaujímavé povolanie, ako tvoji poslední hrdinovia? Hlavná postava z 

Plyšu bol fotograf závislý od porna a hlavný hrdina z Posledného hitu zase znudený bývalý 

člen chlapčenskej kapely… 

Jeho povolanie ho bude predurčovať k tomu, aby bol v kontakte s množstvom atraktívnych 

bohatých žien. Bude pracovník eskortnej služby pre bohaté dámy. Dámy, ktoré budú mať 

manželov pracujúcich vo firmách ako Kia, Peugeot… Budú stále preč, dámy sa budú nudiť, 

budú potrebovať nejakú spoločnosť a on bude ten, ktorý im ju poskytne. 

Má tvoj hrdina nejaké autobiografické črty? 

To sa ma budú určite všetci pýtať (smiech). Určite nejaké má, ale žiaľbohu ja nie som 

pracovník eskortnej služby. 

Keď si hovoril, že žije na pulze doby, ty žiješ na pulze doby? 

Určite sa snažím byť v strehu, čo sa deje. Aj v tomto meste, keď som na cestách. Snažím sa 

mať stále otvorené oči. Píšem nový románový príbeh, píšem rôzne články, mám veľa rôznych 

aktivít, ktoré súvisia s písaním. Stále hľadám nové témy a nápady. Snažím sa dosť pozorne 

vnímať to, čo sa okolo mňa deje. 

Keby si bol z akéhokoľvek iného mesta, napísal by si román o ňom? Vieš si predstaviť, 

že by si bol Košičan a román by si písal o Košiciach? 

Myslím, že by som si skúsil trúfnuť na takúto vec, ale o Bratislave sa mi píše prirodzene, 

akoby oveľa ľahšie. Skúšal som už písať o iných mestách. Koniec koncov román Plyš sa 

odohráva v jednom anonymnom nemeckom meste. 
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Tak prečo práve Bratislava a prečo práve teraz? 

Mám pocit, že som bol Bratislave dlžný tento príbeh. Mám súkromný dlh, mesto si zaslúži 

byť nejakým spôsobom teraz zaznamenané v tejto podobe, v akej je dnes. Keďže to píšem ja, 

opäť to bude trošku „primyslené“. Nebude to nejaký hyperrealizmus, ktorý by zobrazil toto 

mesto, skôr to bude nejaká moja fantázia o tomto meste. 

Hlavná postava Plyšu je z Bratislavy, hlavná postava z Posledného hitu sa sem 

presťahuje… 

Áno, je z Islandu a presťahuje sa do Bratislavy, lebo sa mu páči ako provinčné a predsa trochu 

centrálne umiestnené mesto v Európe. 

Aj ty by si ju tak označil? 

Asi ako každý, kto sa narodil v Bratislave, poznám jej schizofréniu. Bratislava má zvláštnu 

pozíciu v tom, že ľudia v západnej Európe alebo vo svete všeobecne, buď o nej nepočuli a 

nepoznajú ju, alebo ju považujú za úplne beznádejnú provinciu. A na druhej strane ľudia inde 

na Slovensku si myslia, že je obrovské namyslené veľkomesto. Čiže má pozíciu niekde 

medzi, v zvláštnom medzištádiu. 

Aký máš súkromný vzťah k Bratislave? 

Ja mám k Bratislave veľmi pozitívny vzťah. Ale v tom pozitívnom sa skrýva aj veľa kritiky. 

Priznám sa, že mne ako spisovateľovi vyhovuje bývať v Bratislave. Keď som bol dva mesiace 

v Berlíne, dostať sa k tomu, aby som reálne písal, je veľmi ťažké. Tam sa deje príliš veľa, je 

tam stále nejaké vzrušenie, stále sa tam niečo koná, stále sa niečo organizuje… Tých lákadiel 

ísť von a nezostať pri písacom stole je obrovské množstvo. 

A v Bratislave? 

V Bratislave je tak trošku aj nuda, aj rutina, človek pozná tie miesta… tých prekvapení je 

menej. Tým pádom je to ideálne miesto na písanie románov. Človek má dosť času a pokoja na 

to, aby niečo väčšie napísal. Nemá toľko vecí, ktoré by ho rozptyľovali. 

A to ti vyhovuje? 

Vždy po istom čase, mám ale pocit, že musím z Bratislavy uniknúť. Napríklad teraz som do 

takého stavu dospel a chcem na pár týždňov odísť. Zasa sa veľmi rád sa vraciam, pretože by 

mi to veľmi chýbalo. 

Kedy sa zas vrátiš? 

Nie je to žiadna veľká cesta. Román Plyš vyšiel na jar v nemčine. Mal som šťastie, že mal 

veľmi veľa recenzií, je naňho veľký ohlas a dokonca vychádza budúci rok ako paperback. 

Mám nejaké čítačky aj v Rakúsku, aj v Nemecku. Zúčastňujem sa dvoch veľkých festivalov, 

do konca novembra mám stále nejaké promotion akcie s touto knihou. Potom som opäť 

naspäť v Bratislave, takže to nebude nejaká dramatická dlhá cesta. 

 



Cesta s drogou a bez nej 

Autor textu: Jana Mečiarová, 4. ročník 

Renáta je osemnásťročné dievča. Veľmi sympatické, má peknú tvár a milý úsmev. V 

resocializačnom centre pre drogovo závislých je asi tri mesiace. Ukazuje mi svoju izbu, 

vymaľované steny s peknými pohľadnicami, na posteli nedostavané puzzle. To je vraj jej 

najväčšia záľuba. Osemsto čiastočiek a každá môže mať len jedno jediné miesto… Chce to 

veľkú trpezlivosť a pozornosť. Renáta ich už zložila veľa a všetky hotové dielka rozdala. V 

zariadení sú momentálne len dve dievčatá a zvyšok chlapci. Tých je okolo desať. Renátka sa 

tu za ten čas už udomácnila. Našla si tu priateľov, aj keď, ako sa priznáva, v prípade chlapcov 

je pre ňu ťažké komunikovať s nimi ako s kamarátmi. Teda bez flirtu. Na to nie je zvyknutá... 

Tunajšie pomery však už dobre pozná. Prísny denný režim, prvé mesiace žiadne vychádzky, 

za porušovanie pravidiel tvrdé tresty. To všetko je ale cesta k slobode. Renka vie, že ak chce 

byť „čistá“, musí prejsť presne týmto. Drogu už nechce vidieť ani za svet, ale sama by to 

skrátka nezvládla. 

„Priateľka“ droga 

Pervitín začala brať už v štrnástich. Klasicky znudené sídliskové dieťa si zvyklo krátiť čas 

tak, ako väčšina jej rovesníkov. Na jednej diskotéke k nej prišla „baba“, ktorá jej ponúkla 

drogu. „Klamala ma, povedala mi, že na tom nebudem závislá. Že ona to berie už vyše roka a 

je to v pohode. Bola som hlúpa. Po prvej droge už som nemohla s tým prestať. Hľadala som 

dílerov a kupovala si ďalšie a ďalšie dávky. Peniaze dochádzali, a tak som skúšala nájsť 

všetky možné spôsoby, ako ich získať. Nahovorila som partiu kamarátov, tiež narkomanov, a 

išli sme k mojej starkej. Vyrabovali sme celý jej dom, ale ona sa nečakane vrátila a našla nás 

nabalených pri dverách. Zavolala políciu. Všetko sme vrátili, ale naši rodičia sa dozvedeli o 

tom, že sme na drogách. Moja mama trvala na tom, aby som sa išla liečiť. Bola strašne 

nahnevaná. Ušla som z domu a stala sa zo mňa prostitútka…. Bol to život o ničom. Zárobok, 

droga, chvíľu dobre, potom mi už tie dávky prestávali stačiť, prichádzali depresie… Ochorela 

som a vrátila som sa domov. Matka ma nechcela vidieť, kým som jej nesľúbila, že pôjdem na 

liečenie. To už som aj ja chcela s tým skončiť. Kým som si odvykla, bolo to tvrdé a veľmi 

ťažké. Už rok a pol som drogu nevidela. Ale stále nemám pocit, že som v poriadku. Veľmi sa 

bojím, že do toho znova spadnem. A často sa to ľuďom aj stáva. Človek sa lieči, je aj v 

resocializačnom, potom sa vráti domov a tam ho znova čakajú drogy.“ 

Hľadanie domova 

Renátka mi ešte chce ukázať fotky. Má ich dosť. Mama, starká – tie si pozrieme bez 

komentárov. A potom srdcové záležitosti. Priateľ, ktorý ju neopustil, ani keď bola 

prostitútkou. Je dílerom. Nerozišli sa, ale už dlho nič o ňom nevie a teraz sa s ním 

kontaktovať nemôže. Kamarátka zo sídliska. Tiež sa lieči. Tej na to prišli, keď bola v 

nemocnici. Zistili jej to v krvi. Nemocnica je nočnou morou narkomanov. Tam sa na to vždy 

príde. A ešte jeden záber – s partiou kamarátov. Keď bude Renátka odtiaľto odchádzať, 

zrejme sa vráti k nim. Nemá kam ísť... 
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Novoklenovčania – stodvadsať rokov na Ukrajine, takmer šesťdesiat na 

maďarskej hranici 

Autor textu: Marcela Glevická, 4. ročník 

Cudzinci vo vlastnej krajine? 

Slovensko je malé. Napriek tomu sa dokážeme od seba ešte ďalej členiť. Západ je Záhorie, na 

severe sú kopanice, východ je ,podľa mnohých, úplne iný štát a z Južanov si všetci svorne 

uťahujú pre ich prízvuk. Tento zakorenený stereotyp môžete prekonať jedine vlastnou 

skúsenosťou… 

Keď som sa ako rodená Rimavskosoboťanka vybrala ešte južnejšie k maďarským hraniciam 

spoznávať poľnohospodársky atraktívne dedinky a dedinôčky sama som mala obavy či sa 

skôr stratím bez mapy alebo slovensko-maďarského slovníka.  

Na malých dedinkách ma vždy fascinovalo, že v nich stoja odstavené autobusy pred domom 

šoférov. Symbolizujú, že ste na konci sveta. Prejde tadiaľ jedna prímestská linka za deň a ste 

odrezaní. Cez Radnovce, Rimavskú Seč a Číž som sa dostala na rázcestie, z ktorého doprava 

bolo vidieť hraničný priechod a vľavo sa týčil kostolík prezrádzajúcu dedinku. Oba smery ale 

viedli do Kráľa. 

Čo sa nedozvieš v krčme, .... 

Dedinka Kráľ je stará niekoľko storočí. Pomenovaná bola podľa uhorského kráľa sv. 

Ladislava, ktorý tu mal v miestnom kaštieli sídlo. Dnes je v ňom štýlová krčma, ktorá by 

dokázala prilákať nejedného turistu. Majiteľ mi napriek pohostinnosti o histórii obce ani 

kaštieľa veľa povedať nevedel, ale odkázal ma na jednu pani, tá na ďalšiu pani a ... 

Na to, že hranice sú čoby kameňom dohodil, mi v dedine každý koho som oslovila, rozumel. 

V čom je pes zakopaný? „V roku 1827 prišli do Klenovca vyslanci grófa Schönborna, 

ktorému vtedy patrila takmer celá Podkarpatská Rus. Hľadali ľudí na kopanie, furmanov na 

ťažbu a spracovanie dreveného uhlia a ponúkali im chlieb i vlastnú pôdu v dnešnej Ukrajine. 

Odišlo prvých sedem rodín. Do siedmich rokov založilo 400 vysťahovalcov neďaleko 

Mukačeva vlastný Nový Klenovec,“ hovorí pán Michal Hruška posledný, na koho ma 

odkázali obyvatelia Kráľa. 

Svoje si nedáme, cudzie nechceme 

Toto heslo udržalo Novoklenovčanov stodvadsať rokov v cudzine s nehostinnou pôdou 

pokope. Rieku Vizica premenovali na Rimavu, vrch nazvali Poľanou, lebo domáce vrchy im 

prirástli k srdcu. Žili chudobne. Mali síce chlieb, ale materiálni boháči sa z bývalých 

Klenovčanov nestali. Nebyť evanjelickej viery, klenovského nárečia a jazyka, ktoré ich držali 

pohromade možno by dnes Ukrajina mala o niekoľko obyvateľov viac. A čo si uchmatli z 

východu oni? „Nič. Rusnáci boli vývojovo za nami. Od našich predkov sa učili obrábať 

drevo, furmančiť. My sme sa naučili síce ich reč, ale používali sme svoju. Priniesli sme si len 

ťahavé rusnácke pesničky, ktoré spievame dodnes. Keď sa chcel niekto cudzí prisťahovať do 

dediny, musel ako previerku zaspievať evanjelickú pieseň z Tranoscia,“ dodáva pani 

Hrušková, ktorej rodičia, rovnako ako rodičia jej manžela prišli na územie Kráľa po vojne.  

Nový Klenovec po vyše storočí Slovensku vrátil, čo si požičal aj s úrokmi. Rok 1947, vládne 

nariadenie, Podkarpatská Rus pripadá Sovietskemu zväzu. Slováci môžu absolvovať 

(hrôzostrašne znejúci) transport domov za vtedy často meniacu sa hranicu. „Vrátila sa celá 
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dedina. Prišlo 842 ľudí, tridsaťpäť rodín, na Ukrajine zostali štyri rodiny, ktoré neverili, že ich 

na Slovensku čaká pôda. Hovorili, že nás vyhostia na Sibír, “ spomína pán Hruška, ktorý 

návrat absolvoval ako jednoročný, „ Klenovec bol zaľudnený, pohraničie bolo prázdne, lebo 

Maďarov deportovali do Čiech.“ 

Žije Nový Klenovec ešte? Hoci sa štyri zvyšné rodiny pomiešali s Rusnákmi a domy sa 

porozoberali, pracovitosť, ktorú priniesli Novoklenovčania si zachovali aj dnešní obyvatelia. 

Podľa pani Hruškovej „najväčšie sklamanie pre ľudí bolo, že nemohli zostať pokope. Pôda, 

ktorú im vláda pridelila bola roztrúsená v okolitých dedinách.“ Tak sú aj dnes roztrúsení 

Novoklenovčania v Chanave, Abovciach, Číži, Lenke, Valiciach, Chrámci a Ruminciach. 

Najviac ich ostalo v Králi, kde im patrí celá ulica s vlastným kostolom a nezameniteľným 

prízvukom. História sa s Novoklenovčanmi neraz zahrala. Viac ako storočie poľudšťovali 

neúrodnú pôdu v Rusku, a keď sa vrátili domov malo ich prijať maďarské pohraničie. Keď 

nadhodím otázku ako sa im s maďarskou (na tomto území) väčšinou spolunažíva, v rozhovore 

akosi prirodzene odbočíme od témy.  

Lúčime sa. Moje stretnutie so Slovenskom v „Maďarsku“ bolo poučné. Ukázalo mi, že ak ste 

o svojej viere a podstate naozaj presvedčení, vydrží vám aj sto rokov a aj päť ďalších 

generácií si ich zachová. Vrátila som sa domov a otvorila si Kroniku bez konca. Rodák z 

Nového Klenovca, Ján Turis, ju vydal a odkázal ďalším, aby jej neurobili koniec. Pán Hruška 

dodáva, že ak budúcnosť dá a Ukrajina zruší víza Nový Klenovec by sa mohol stať akýmsi 

evanjelickým „pútnym miestom“. Veľká kolónia Novoklenovčanov žije v Bratislave, 

Košiciach, na Morave a v celej Európe a každému sa oplatí aspoň raz za život navštíviť 

niekdajší „prechodný“ domov.  

O pár mesiacov je to už takmer 60 rokov, takmer polčas doby, ktorú strávili v 

Novoklenovčania v pravoslávnom svete odkedy sa vrátili a stále ich je počuť. Stále na 

hraničnom priechode s Maďarskom počujete mäkkú, nefalšovanú slovenčinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dediči...??? 

Autor textu: Martin Erdöfy, 4. ročník 

Keď Vandali dobyli Rím, zostali vraj celí paf. Čosi také úžasné ešte nevideli. Odetí do 

hrubých látok a koží si obzerali Rimanov vyobliekaných v najjemnejších látkach a 

ozdobených klenotmi od najlepších zlatníckych majstrov. A keďže chceli byť aj oni „cool„, 

začali sa aj oni haliť do farebných hábov a navliekať na seba množstvo šperkov. 

Demonštrovali, že nie sú o nič horší ako Rimania a tiež na to majú. Je zrejmé, že týmto 

konaním svoje barbarstvo nielen nezakryli, ale práve zdôraznili. Otázka vkusu a poznania 

miery je aj dnes stále aktuálna. Hoci Vandali sa dávno stratili v bludisku minulosti, zanechali 

veru „dôstojných„ nasledovníkov. Kdekto má sklony okato dávať najavo, že patrí alebo by 

chcel patriť k lepšej spoločnosti. Nechcem triafať do štandardného terča posmeškov, akým sú 

vidiečania. Veď napokon kto z nás vlastne nie je vidiečan. Slamu trčiacu z topánok odkryla 

politiká zmena pred vyše pätnástimi rokmi, keď padol uniformný komunizmus. Prelom, ktorý 

priniesol nečakané možnosti a pre mnohých aj nevídané prostriedky, naplno obnažil, ako to v 

skutočnosti s vkusom v našich končinách je. Začali sa symbolické preteky v ukazovaní toho, 

kto si čo môže dovoliť. Neprejavilo sa to len na oblečení (saká s vyhrnutými rukávmi), na 

oretiazkovaných krkoch a oprsteňovaných mužských i ženských rukách. Nielen na výmenách 

starých škodoviek za novučičké drahé mercedesy. Majstri zázračného zbohatnutia 

demonštrovali svoj odstup od más aj zábavkami hodnými rímskych cisárov. Do nových 

honosných viliek so sadrovými sochami si starých dunčov nebrali. Nahradili ich exotickými 

dravcami. Levmi, tigrami, leopardmi, krokodílmi. Teda – proti gustu žiaden dišputát, ale 

nechcel by som byť susedom ani jedného z nich. Predpokladám, že ich vedomosti o chove 

exotických zvierat sú viac ako nedostatočné. Duchovné dedičstvo má veru rôzne podoby. 

Niekto si prečíta Petroniov Satirikon, iný zablýska zlatými zubami. Nuž, tak to už na svete 

chodí... 
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Zázračný rabín pod električkou 

Autor textu: Zuzana Kizáková, 3. ročník 

Roky sa nad hrobom jedného z najvýznamnejších rabínov sveta – Chatama Sofera preháňali 

bratislavské električky. Ľudia, ktorí denne na zastávke čakali, ani netušili, že pod ich nohami 

sa nachádza druhé najsvätejšie miesto Židov. A tí, ktorí sa doň chodili pokloniť zázračnému 

rabínovi, ako sa Sofer nazýva, vchádzali do podzemného mauzólea doslova kanálovým 

poklopom. Vítala ich bahnitá podlaha, tým vyšším padal na hlavu strop. 

Magické miesto 

Od roku 2002, kedy otvorili pri príležitosti 240 rokov od narodenia Chatama Sofera a 60 

rokov od zničenia starého židovského cintorína v Bratislave, zrekonštrované mauzóleum, 

vchádzate dnu najprv malou bránkou, potom väčšou. Honosnou. A vaše modlitby či 

rozjímanie už neprehlušuje dunenie mestskej hromadnej dopravy. Rabínsky okrsok – jedinú 

zachovanú časť starého cintorína, v ktorom sa nachádza aj Soferov hrob, osvetľujú sklenené 

stély. Na jar a v lete vrhajú dovnútra zelenožlté svetlo. A človek sa zrazu cíti ako na 

magickom mieste. Aj keď nepatrí medzi ortodoxných Židov, ktorí sem prichádzajú po celý 

rok až z Izraela, Ameriky, či Argentíny. A po kratších alebo dlhších modlitbách do džbánov 

vkladajú svoje želania, požehnania, či osobné odkazy svojim blízkym. Podobne ako do Múru 

nárekov v Jeruzaleme. 

Nadľudská (ne)schopnosť 

Najžiarivejšia hviezda v dejinách prešporskej židovskej obce – Chatam Sofer, vlastným 

menom Moše Schreiber, sa narodil v roku 1762 vo Frankfurte nad Mohanom. Už v troch 

rokoch, keď začal chodiť do školy, poznal niekoľko traktátov z Talmudu a vedel vyriešiť 

zložitejšie rébusy. Do Bratislavy prišiel začiatkom 19. storočia. Čakala ho tu početná, ale 

názorovo nejednotná komunita. Jej členovia sa delili na zástancov tradičného judaizmu a 

nového učenia prichádzajúceho z Nemecka. Sofer sa jednoznačne priklonil na obranu 

tradičného judaizmu. Bojoval proti akýmkoľvek inováciám viery predkov. Bol totiž 

presvedčený, že Tóra ako prameň Božej múdrosti automaticky obsahuje a dokonca prevyšuje 

celú ľudskú múdrosť. Naopak, svetské múdrosti odmietal. Chápal ich ako prvý krok k 

opusteniu Tóry, a tým aj k asimilácii židovského národa.  

Soferova činnosť sa vyznačovala dôsledným plnením aj zdanlivo bezvýznamných 

náboženských príkazov, vieru staval nad ostatné hodnoty. Azda najviac sa to prejavilo v roku 

1819, keď všetky jeho deti ochoreli. V tomto období sa veľa modlil za ich uzdravenie. 

Prejavila sa tu však aj jeho nadľudská schopnosť kontrolovať svoje pocity, pretože 

nezameškal ani hodinu vo svojom pravidelnom študijnom poriadku. A keď počas sviatku 

Sukot zomrel jeho najmladší syn, a pretože Sukot je sviatok radosti, prikázal svojej rodine 

zanechať smútok a radovať sa po celý týždeň trvania tohto sviatku. Až po skončení sviatku 

začal smútiť. 

Pisár a učiteľ 

Meno Chatam si zvolil sám. Predstavuje skratku slov Chiduše Torah Moše, v preklade 

Mošeho inovácie Tóry, čo je aj názov jeho významného diela. Hebrejské priezvisko Sofer 

zasa znamená v preklade pisár. Napísal totiž viac ako 90 prác, medzi nimi komentáre k Tóre, 

Talmudu, ktoré dodnes predstavujú základné diela tohto druhu. 

Chatam Sofer však okrem písania aj učil. A na bratislavskej ješive vychoval niekoľko stoviek 

rabínov, ktorí na svojich pôsobiskách šírili jeho myšlienky a názory v celom židovskom 

svete.  

http://web.archive.org/web/20071020154039/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/134/zazracny-rabin-pod-elektrickou


Aj napriek tomu, že tento výnimočný rabín svojím životom a dielom odmietal akékoľvek 

vzájomné kontakty židovskej a nežidovskej komunity, po smrti sa miesto jeho odpočinku 

stalo symbolom tolerancie. Jeho hrob je miestom, kam prichádzajú ľudia bez rozdielu 

náboženstva či národa, aby spoločne vzdali úctu veľkej postave židovských, bratislavských a 

aj slovenských dejín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občianske združenie Diador 

Autor textu: Kristína Kubalová, 4. ročník 

DIADOR je občianske združenie s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené diabetológom 

Ľubomírom Barákom 14.novembra 1988, takže o chvíľu oslávi už svoje osemnáste 

narodeniny. Dátum jeho vzniku – 14.11. – bol neskôr vyhlásený za Medzinárodný deň 

diabetu! Už v roku 1984 vznikla akútna potreba oddelenej starostlivosti o mladých dospelých 

s diabetom, podobné Detskému diabetologickému centru Slovenskej republiky. Keď v roku 

1988 vznikol Diador-klub ( „DIA“ ako diabetický a „DOR“ ako dorast), jeho hlavnou 

náplňou bola organizácia športových a kultúrnych aktivít a oblasť sociálnej pomoci.  

Diador sa momentálne okrem spomínaných aktivít venuje usporadúvaniu celomestských 

stretnutí pod názvom Cyklus edukačných besied „Život s diabetom“. Za pomoci únie žien 

Slovenska, ktorá prepožičiaval priestory Domu žien, sa uskutočnilo 22 edukačných besied, 

prednášalo niekoľko uznávaných diabetológov.  

Ďalšou z organizovaných akcií je Celoslovenská predajná výstava vhodná pre ľudí s 

diabetom, ktorá sa organizuje sa každoročne už takmer osem rokov. Diador sa taktiež podieľa 

na realizácii liečebno-rekondičných pobytov pre malé a staršie deti s cukrovkou.  

DIADOR sídli na Tehelnej ulici č.20 v Bratislave a v týchto priestoroch sa uskutočňujú 

zasadnutia Výboru, stretnutia pracovných skupín a členov Diadoru. Okrem iného má k 

dispozícii zbierku videokaziet (rozprávky, filmy, prírodopisné a vzdelávacie dokumenty) na 

vypožičanie členom Diadoru. K ďalším aktivitám patrí novembrový Svetový deň diabetu a 

edukačné besedy. Plán činnosti je však stanovený na celý rok. V roku 2006 Diador zabezpečil 

ešte niekoľko športových aktivít – športový deň, volejbalový turnaj, bicyklový výlet a zimnú 

lyžovačku. 

Zdravá strava a šport sú teda kľúčom k plnohodnotnému životu diabetika, a preto Diador 

nezanedbáva ani organizáciu športových aktivít. Pravidelne každú stredu sa vo fitness centre 

InPulse v Národnom tenisovom centre v Bratislave uskutočňuje aerobik – Dia Fit, ktorý 

precvičuje členka Diadoru Denisa Galovičová. 
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Ženy pred oltárom 

Autor textu: Marcela Glevická, 4. ročník 

Ktoré je najstaršie povolanie na svete? Je to pasenie oviec? Sú to lekári? Učitelia? Určite to 

nie je povolanie ženy farárky Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na 

Slovensku. Evanjelici si pred pol rokom pripomenuli výročie ordinácie žien do kňažskej 

služby. 

Darina Bancíková, Zlatka Oravcová, Irenka Devečková – prvá pani farárka, farárka – poetka, 

prvá farárka, ktorá mala doktorát, všetky z okolia Rimavskej Soboty.  

Keď v roku 1991 zomrel v Rimavskej Sobote farár, prišla do nášho mesta kázať, krstiť, 

konfirmovať, sobášiť, vyučovať náboženstvo pani farárka Zuzana Moncoľová. Teraz po 

pätnástich rokoch odchádza, pretože sa rozhodla nasledovať svojho manžela za novou prácou. 

Čo predchádzalo ordinácii žien do kňažskej služby ECAV na Slovensku? 

Ako všetkému – odvaha študovať, odvaha „konkurovať“ mužom. Ťažké to mala aj Anička 

Jurkovičová, keď začínala s herectvom. Naša cirkev patrí medzi prvé v Európe, ktoré priznali 

ženám právo na ordináciu. V Tisovci v roku 1951 vysvätil prvú ženu za evanjelickú farárku 

biskup Dr. Vladimír Čobrda. Viesť samostatný cirkevný zbor, nie byť iba kaplánkami, smeli 

ženy až od roku 1972. 

V čom je podľa Vás rozdiel, keď je za farára vysvätený muž, a keď je farárkou žena? 

Závisí to od každého jednotlivca. Je to vec prístupu, aj žena môže byť tvrdšia, náročnejšie. 

Veľké rozdiely vidím už medzi mnou a mojou sestrou, ktorá je úzkostlivejšia, precíznejšia. 

Či farár alebo farárka obidvaja majú miesto v službe. Sú veci, niektoré hlboko osobné, ako je 

nevera v manželstve, zdravotné, psychické problémy, a tak ako v mnohých iných povolaniach 

žena sa radšej zdôverí žene, možno niekedy muž mužovi.  

(V tom vbehol do izby Miško, päťročný syn pani farárky, hodil sa jej okolo krku a čosi jej 

pošepkal.) Vidíte, má svoje tajomstvá. Mohol to pokojne povedať otcovi, ale dobehol za 

mamou. 

Kedy ste sa Vy rozhodli študovať teológiu? 

Ťažko povedať. Vyrastala som v čase, kedy ideológia náboženstvu a farárom práve nepriali. 

Pochádzam zo starej protestantskej rodiny, kde aplikovanie kresťanstva nebolo len formálne. 

Boli sme i so sestrou, ktorá je tiež farárkou a je vydatá za farára, naučené chodiť do kostola. 

Keď bola vyhlásená nejaká brigáda, naša mama na nás len pozrela, a už sme vedeli, čo to 

znamená. Zžili sme sa s cirkevným zborom, i keď vtedy sme ešte určite netušili, že raz z nás 

vyrastú farárky. Keď niekto „nabonzoval“ pani kantorku v Leviciach, dostala zákaz chodiť do 

kostola a pri bohoslužbách nemal kto hrať. Keďže pani farárka vedela, že obidve so sestrou 

máme skončené akordeóny, zasadli sme za harmónium. Nahliadli sme na druhú stranu života 

farára. My tomu hovoríme „vocatia interna“, vnútorný hlas, ale myslím si, že to pramení 

niekde vo výchove. A samozrejme významnú rolu zohrali dobré, kamarátske prístupy farárov. 

Čím by ste boli, keby ste neboli farárkou? 
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Lekárničkou. Už v útlom veku som vždy čosi miešala a vždy som chcela pomáhať ľuďom. 

Moja teta bola sestrička. Ako deti sme chodili za opustenými ľuďmi do nemocnice, vytvorila 

som si predstavu, že v nemocnici ľuďom ubližujú, kým v lekárni im dávajú lieky a liečia. 

*Ste vydatá, máte syna. Rozhodli by ste sa pre dráhu farárky, i keby museli dodržiavať celibát 

a mali by zakázané sobášiť sa? * 

Myslím si, že áno. Dlho som bola slobodnou farárkou. Pôvodne som túžila slúžiť cirkvi a 

odísť do diakonie. Tá bola ale iba v Západnom Nemecku a musela by som sa utiecť z 

Československa, nechať tu rodičov a nikdy ich nevidieť. Rozhodla som sa študovať teológiu, 

a napriek vtedajšej ideológii, všetko dobre dopadlo. Určite by som sa rozhodla pre toto 

povolanie, aj keby bol povinný celibát. 

Ako vnímajú muži farárky – ženy? 

Ako ktorí. 

A katolícki farári? 

Ťažko, vôbec nie s nadšením. Hoci aj v katolíckej cirkvi sa už ozývajú hlasy za ordináciu 

žien, vyzerá to ako nie veľmi schodná cesta. Podľa mňa, tak ako spoločnosť, aj cirkev sa 

vyvíja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MGM: Uvidíme legendárneho leva iba v logu? 

Autor textu: Ivan Krasko, 4. ročník 

Ponuku niektorých káblových operátorov obohatila televízia so zvučným menom 

– MGM Channel. Kinohity, začínajúce sa zlovestným levím revom, pozná niekoľko generácií 

divákov. Na novom filmovom kanáli ich však takmer vôbec neuvidíme.  

MGM Channel vysiela v stovke krajín a od 26. októbra aj na Slovensku. 

Projekt MGM Networks a spoločnosti Chellomedia, prepojenej s káblovou 

spoločnosťou UPC, vychádza z najbohatšej filmovej a seriálovej databázy na svete. V 

archívoch Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. je dnes štyritisíc filmov a až desaťtisíc epizód 

seriálov. Avšak snímky, ktoré počas zlatej éry Hollywoodu spravili z MGM legendárnu 

značku, má v rukách konkurencia. 

Za všetko môže Ted Turner 

Ted Turner, jeden z najsilnejších hráčov na mediálnom trhu, sa v 80. rokoch minulého 

storočia pokúšal skúpiť konkurenčné filmové spoločnosti. Po tom, čo zlyhali jeho snahy o 

ovládnutie CBS, upriamil pozornosť na MGM/UA. V roku 1986 toto impérium získal, ale na 

odporúčanie finančných poradcov ho o vyše dva mesiace predal pôvodnému vlastníkovi 

Kirkovi Kerkorianovi. Pri druhom obchode však nešlo o celú spoločnosť – Kerkorian získal 

logo MGM/UA a práva na filmy United Artists, laboratóriá a štúdiá kúpila spoločnosť 

Lorimar. „Žiadne iné štúdio nemalo v rannom veku filmu taký vplyv na zábavný priemysel. 

Chcel som pokračovať vo výrobe filmov a zistiť, či by sme dokázali oprášiť zašlú 

slávu MGM. Ale na to sme nemali dosť peňazí. Neostávalo mi teda nič iné, iba predať kúpený 

majetok. Bolo to pre mňa veľmi bolestivé, pretože som si túto spoločnosť skutočne chcel 

nechať a priniesť ju späť na výslnie,“ zhodnotil Turner s odstupom času nákup a následný 

predaj značky MGM. Aj keď o motív rozzúreného leva prišiel, ostalo mu to najdôležitejšie – 

akvizičná knižnica. Znamená to, že získal práva na všetky filmyMGM vyrobené do roku 

1986. 

Na povrchu MGM, vo vnútri United Artists 

MGM Channel nedisponuje vysielacími právami na všetky snímky, natočené v štúdiách 

Metro-Goldwyn-Mayer. Dnešnú akvizičnú knižnicu tejto spoločnosti tvorí novšia vlastná 

tvorba a filmy pod hlavičkou United Artists. Slovenskí diváci teda neuvidia muzikál 

Spievanie v daždi, ale zato si môžu pozrieť Ružového pantera, Rockyho alebo legendárne 

filmy s agentom 007. Káblové spoločnosti ponúkajú MGM Channel ako súčasť základného, 

resp. rozšíreného balíka – nie ako prémiový kanál. V porovnaní s konkurenčnou 

stanicou HBO je teda omnoho lacnejší. Oproti ostatným filmovým kanálom má inú výhodu – 

disponuje väčšou databázou titulov. V neprospech MGM Channel hrá fakt, že na trh prišiel 

relatívne neskoro – v Česku a na Slovensku už vysiela niekoľko monotématických televízií. 

Investori aj napriek tomu veria, že v konkurenčnom prostredí uspejú a miliónová investícia sa 

im vráti. 

Diskusia 

ja ti chlapčok vôbec nešípim, čo ty si rozumel pod týmnto článkom. počuj, my tu chýba jedna 

zásadná vec, tvoj životopis a fotka, lebo to máš fšade uverejnené. tak prečo nie tu? ešte stále 
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robíš v eurotelevízii s kriedovým papierom? ty hyena, prečo analizuješ články, ktoré nevieš o 

čom píšu a pojednávaš o čom? s kýmn ty kávu miešaš ty šašo? 

— Sypač · jan 3, 17:55 · # 
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The Lake House (Dom pri jazere) 

Autor textu: Denisa Ballová, 1.ročník 

„Možno milovať niekoho, koho ste nikdy nestretli?“ – toto je titulný citát k filmu, ktorý sa v 

slovenčine prekladá do názvu Dom pri jazere. 

V hlavných úlohách sa predstavil charizmatický Keanu Reeves a krásna Sandra Bullock. 

Prvýkrát si spolu zahrali pred dvanástimi rokmi vo filme Nebezpečná rýchlosť. Tento film je 

však niečím výnimočný – časom, ktorý je dostatočne komplikovaný. Premiéra romantickej 

drámy sa na Slovensku uskutočnila začiatkom septembra. 

Dej sa vinie okolo osudov dvoch postáv – osamelej lekárky Kate (Sanda Bullock) a 

frustrovaného architekta Alexa (Keanu Reeves). Kate sa práve odsťahovala z preskleného 

domu na brehu jazera. Ale ešte pred tým ako odíde za prácou do Chicaga, v schránke nechá 

list pre nového majiteľa. Novým majiteľom domu sa stane Alex, ktorý si za záhadných 

okolností začne s Kate vymieňať listy. Jedného dňa zisťujú, že ich listy cestujú v čase, a že 

žijú paralelne a oddelene zároveň . Ku komunikácií medzi nimi dochádza iba vďaka čarovnej 

schránke pri jazere. Dokáže k sebe zaľúbený pár nájsť cestu? Stretnú sa, alebo na seba 

zabudnú a každý si pôjde vlastnou cestou? 
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Pururambo 

Autor textu: Erik Kapsdorfer, 1. ročník 

Počas trinásteho ročníka medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade si svoju 

predpremiéru odkrútil aj nový film, známeho slovenského dokumentaristu Pavla Barabáša – 

Pururambo. Dôkazom, že nový film sa vydaril je Cena divákov, ktorú na spomínanom 

festivale získal. 

Pururambo je filmom o výprave známeho českého cestovateľa Rudolfa Švaříčka a Jirka 

Šarocha do vnútrozemia Novej Guiney. Výprava nás zavedie hlboko do panenskej 

indonézskej džungle. Budeme putovať akoby späť v čase, pretože sa ocitneme na miestach, 

kde ľudia ešte ani dnes nepoznajú veci, ako koleso či nádoby. Režisér nás vezme do krajiny 

divokých Kombajov, kde sa zastavil čas. 

Pururambo je vďaka skvelému scenáru jedným z najzabávanejších filmov Pavla Barabáša. 

Rozprávačom filmu je Rudo Švaříček, ktorý komentuje niektoré situácie naozaj vtipne čo 

dokazoval nefalšovaný smiech v kinosále počas premietania filmu. K Paľovým dokumentom 

neodmysliteľne patrí hĺbka samotného filmu, posolstvo, ktoré snímka ukrýva. Pururambo nie 

je výnimkou. Film nás opäť núti zamyslieť sa nad naším svetom, nad človekom, ktorý si 

nedokáže vážiť krásy prírody a správa sa k nej macošsky. Hovorí o „banánových rybkách“, 

ktoré v honbe za bohatstvom narúšajú prirodzené prostredie pôvodných obyvateľov a snažia 

sa ich scivilizovať. Tí však k svojmu šťastiu nepotrebujú výdobytky moderných čias, pretože 

naozaj spokojne môžu žiť len na tomto tajomnom mieste.  

Kritike sa nevyhnú ani misionári, ktorí sa snažia týchto ľudí prevychovať na svoju vieru, čo 

nie je práve najšťastnejšie riešenie. Barabáš by nebol Barabášom keby nenatočil skvelé 

zábery. Opäť sú krásne, akčné, opäť sa Barabáš nebál nakrúcať ani vo vyhrotených situáciách. 

Niekedy išlo do slova a do písmena o život.Natáčalo sa v oblastiach, do ktorých ešte nikdy 

nevstúpil biely človek, nehovoriac už o kanibalizme, ktorý sa u týchto ľudí v minulosti 

prejavoval. 

Úvod filmu je chaotický, rýchlo diváka vťahuje do Novej Guiney. Tak si ani nemá možnosť 

uvedomiť, kto je rozprávačom filmu, pretože ho v úvode nik nepredstaví. A tak niektorým 

divákom až neskôr dôjde, že to, čo počujú, nerozpráva režisér, ale Rudo Švaříček. V 

slovenskej verzii mu hlas prepožičal Maroš Kramár. 

Obsahovo je film nevšedný, stále je na čo pozerať. Veď nie každý deň máte možnosť vidieť 

príbytky, stojace na desať metrov vysokých tyčiach, v našich krajoch určite neuvidíte ani 

konzumáciu a prípravu všakovakých zvieracích potvor, počnúc drobnými larvami či 

jašteričkami a končiac vtákmi. Uvidíte, ako Kombajovia pravekými nástrojmi kácajú mohutné 

ságovnikové palmy, ktoré sú nevyhnutnou surovinou potrebnou pre ich život – stavajú si z 

nich domy, z dužiny pripravujú svoje typické jedlo ságo. 

Kameraman, scenárista a režisér v jednej osobe vyprodukoval opäť skvelý dokument, ktorý 

zozbiera množstvo festivalových ocenení. V súčasnosti dokončuje ďalšie dve dlhometrážne 

filmy – Jaskyňa, diváka zavedie na venezuelskú stolovú horu Chimantá a film Sloboda pod 

nákladom, je dokumentom o vysokohorských tatranských nosičoch. 

 

http://web.archive.org/web/20071020233353/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/128/pururambo


Nový Star Trek s rekordne veľkým rozpočtom 

Autor textu: Ivan Krasko, 4.ročník 

Kultový seriál Star Trek sa na obrazovkách prvýkrát objavil pred 40 rokmi a odvtedy vzniklo 

mnoho pokračovaní. Posledné dva projekty – film Star Trek: Nemesis a seriál Enterprise – 

však nesplnili očakávania. Zdalo sa, že osvedčená značka upadá do zabudnutia. No opak je 

pravdou. 

Najnovšie sa Star Treku chytil J.J. Abrams, tvorca celosvetovo úspešných seriálov Alias a 

Nezvestní. Tento Newoyrčan, ktorý v čase štartu legendárnej série s Williamom Shatnerom 

nemal ani rok, chce oprášiť jej zašlú slávu. A plánuje to urobiť vo veľkom štýle – so 100-

miliónovým rozpočtom. V poradí jedenásty film o vesmírnej lodi Enterprise bude teda drahší 

ako všetci jeho predchodcovia. Otázne však je, koľko ľudí pritiahne do kín. 

Priveľa neúspechov 

Star Trek sa naposledy dostal na plátna kín v roku 2002, kedy mal premiéru film Nemesis. 

Stál za ním pôvodný tím scenáristov a hercov; hlavnú úlohu získal osvedčený Patrick Stewart. 

Filmári pracovali s rozpočtom 70 miliónov dolárov. Rekordne vysoké výdavky napokon 

nepriniesli rekordne vysoké zisky, ale presný opak. Snímka zarobila v Amerike iba 43 

miliónov, teda najmenej v histórii Star Treku. Výsledok zachránili až fanúšikovia vo svete, 

ktorí na vstupnom minuli takmer 100 miliónov dolárov.  

Ďalšie sklamanie prišlo na televíznom poli. V roku 2001 vznikol seriál Enterprise, ktorý po 

štyroch sezónach stiahli z vysielania pre nízku sledovanosť. Tvorcovia podnikli všetky možné 

kroky – napríklad pridali do názvu „Star Trek“ – ale nezabránili poklesu sledovanosti. Z 

pôvodných 12 miliónov divákov seriál „videla do konca“– iba šestina. 

Slovensko sa odmlčalo 

Zvláštny osud postretol Star Trek na Slovensku. V roku 1996 sa objavil vo vysielaní 

novovzniknutej Markízy seriál Star Trek: Nová generácia. Televízia vedená Pavlom Ruskom 

vtedy kúpila aj štyri celovečerné filmy a uviedla ich v prime time. Krátko nato prišiel na rad 

ďalší seriál – Deep Space Nine – avšak ten prakticky ukončil púť Star Treku na slovenských 

obrazovkách. Žiadna z našich televízií odvtedy neprejavila záujem o túto sci-fi ságu; 

najčastejším argumentom bola privysoká cena za vysielacie práva. Jedinou „lastovičkou“ je 

film Star Trek: Vzbura, ktorý Markíza odvysielala premiérovo v jedno sobotné popoludnie, 

reprízu zaradila na noc. Táto snímka bola zároveň poslednou, ktorá sa dostala na plátna 

slovenských kín. Desiaty titul – Nemesis – k nám totiž nikdy neprišiel. 

Radikálny Abrams 

Nový, zatiaľ nepomenovaný film má mať premiéru v roku 2008. Producent J.J. Abrams, ktorý 

má nárok aj na režisérsku stoličku, si detaily necháva pre seba. Zatiaľ je isté iba to, že v 

tvorivom tíme nenájdu uplatnenie pôvodní tvorcovia Star Treku. Abrams sa obklopí výlučne 

„svojimi“ ľuďmi. Keďže dej pravdepodobne nebude siahať do takej ďalekej budúcnosti ako 

doposiaľ natočené snímky, nepočíta sa ani so starým hereckým obsadením. Všetko ostatné je 

v rovine špekulácií. Na verejnosť pravidelne prenikajú najrôznejšie informácie – naposledy sa 

šuškalo, že hlavnú rolu získa Matt Damon. 

http://web.archive.org/web/20071020233349/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/127/novy-star-trek-s-rekordne-velkym-rozpoctom


Kariéra J.J. Abramsa sa nesie v znamení jedného úspechu za druhým. Najnovšie aktivity tohto 

televízneho mága predznamenávajú, že sci-fi žáner a jeho najslávnejší titul by si mohli nájsť 

nových divákov. Lepší darček k 40. narodeninám si Star Trek ani nemohol želať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medzi nami hercami 

Autor textu: Martina Magicová, 3.ročník 

Seriál Medzi nami mal ambíciu stať sa trhákom televízie Markíza. Šancu zahrať si v ňom 

dostali herecké stálice aj „neokukané“ tváre. Pomohol im neúspešný seriál v kariére? 

Základné herecké obsadenie bolo priam hviezdne. V seriáli sa blysli také herecké esá ako 

Zdena Studenková, Maroš Kramár, Ivo Gogál, Peter Marcin či Ladislav Konrád. Výpomoc 

prišla aj v podobe českých hercov Jozefa Laifera a charizmatického Mareka Vašuta.  

Tvorcovia seriálu však dali príležitosť viacerým mladým hercom či začiatočníkom. Boli to 

prevažne študenti Vysokej školy muzických umení alebo hudobno – dramatického odboru 

konzervatória v Bratislave. Michaela Merkolová, Filip Šebšajevič, Marcel Kovačič, Ján 

Dobrík, Michaela Merklová, Lívia Sabolová, Branislav Deák a Jakub Gogál sa objavili na 

televíznych obrazovkách v menších či väčších hereckých úlohách. Jakub si s otcom Ivom 

zahral prvýkrát na doskách Novej scény, kde účinkovali v muzikáli Krysař. Paradaxne, na 

konkurz do seriálu Jakub, v ktorom dostal úlohu, dotiahol otca on. „Prehovoril som ja jeho, 

veľmi sa mu do toho nechcelo,“ dodáva. 

Mladí herci mali možnosť ochutnať atmosféru pravého nakrúcania. „Okrem skúseností, ktoré 

som pri natáčaní získala, mám teraz lepší pocit sama zo seba a na javisku sa teraz tiež cítim 

lepšie,“ hovorí Michaela Szoczová. Ponuky na účinkovanie v iných filmových či divadelných 

projektoch však nedostali. Filip Šebšajevič s úsmevom v hlase dodáva: „Verím, že to ešte 

príde.“ Michaela dostala ponuku moderovať detské správy v konkurenčnej Slovenskej 

televízii. Nakoniec sa ale nezhodovala s predstavami tvorcov relácie. Nemyslí si však, že 

ponuka prišla na základe účinkovania v seriáli. 

Mnohí z nich skúšajú šťastie v reklamných agentúrach, ako priznáva Ján Dobrík: „Tam 

hľadajú skôr rôzne typy ľudí ako hercov“. V reklamnom spote poisťovne Allianz účinkuje 

Branislav Deák. „Táto ponuka prišla na základe toho, že som už dlhodobo zaregistrovaný v 

databáze reklamných agentúr. Filmoví a divadelní režiséri len zriedkavo pozerajú televízne 

seriáli. Nemajú si nás teda ako všimnúť,“ konštatuje herec. Moderátorské úmysly herci 

nemajú a ako sami priznali ani konkurzy takéhoto typu nevyhľadávajú. 
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Nielen hudobné štýly 

Autor textu: Michaela Šimeková, 3.ročník 

Keď sa dnes opýtame mladých ľudí, akú hudbu počúvajú, väčšina z nich odpovie hip-hop. 

Momentálne je tento hudobný, tanečný či dokonca životný štýl veľmi populárny a teenageri 

sa začínajú zaujímať o túto kultúru viac. Na Slovensko hip-hop začal prenikať až neskôr – v 

90. rokoch, a to v dôsledku kultúrnej izolácie, ktorá vznikla počas totality. 

Dnes však hip-hop netvorí len oblečenie, ale aj hudba, tanec, názory a história tohto žánru. 

Hip-hop vznikol v New Yorku v 70. rokoch 20. storočia a za jeho otcov sa považuje 

afroamerické obyvateľstvo. Od svojho vzniku prešiel mnohými fázami a trendami, ktoré štýl 

ovplyvňovali, dotvárali a formovali do dnešnej podoby (old school, new school). Za hlavné 

zložky tejto kultúry sa považujú „štyri elementy“: rap, djing, breakdance a graffiti. Neskôr 

pribudol aj piaty element – beatbox. 

Rap 

V západnej Afrike pôsobili básnici, ktorí si hovorili grioti. Ich piesne obsahovali hovorené 

prvky, čo inšpirovalo budúcich rapperov k podobnej tvorbe. Neskôr začali hovorené slová do 

svojich piesní vsúvať aj známe funkové či soulové skupiny. Pre rap je charakteristický rýchly 

tok slov, myšlienok, názorov, odkazov, či útokov na konkrétne osoby. V minulosti bol rap 

skôr záležitosťou politickou, kedy rapperi reagovali na súčasné pomery v krajine či v 

spoločnosti. Dnes sa rap stal komerčnou záležitosťou a obsah skladieb je naozaj veľmi 

rôznorodý. 

Djing 

V 70. rokoch ovládala newyorské kluby hlavne disco hudba, ale v uliciach sa ozýval soul, 

funk a reggae. Prívrženci týchto štýlov sa stretávali a spoločne organizovali „block parties“. 

DJi tu hrali z dvoch gramofónov a do predĺžených inštrumentálnych funkových piesní 

rozprávali, a tým lákali publikum. Takto nejako vznikol rap a k tomuto „príbehu“ sa viaže aj 

vznik tanca breakdance. 

Breakdance 

Pri pohľade na tento tanec dostávame pocit, akoby chlapci a dievčatá svojím telom popierali 

zákony gravitácie. Točia sa na hlave, na ruke, na chrbte a dokážu obdivuhodne spájať tanec s 

veľmi náročnou akrobaciou. Breakdance označuje viaceré formy tanca, ktoré vznikli medzi 

afroamerickou a portorikánskou mládežou v USA v 70. rokoch.  

Môže mať tieto formy: Breaking / B-boying , ktorý má pôvod v Južnom Bronxe a v New 

Yorku. Je to tá riskantnejšia forma tanca, ktorá obsahuje akrobatické prvky (točenie na hlave, 

chrbte…). Tancuje sa na čo najhladšej, čistej ploche. Poznáme aj poping, locking a electric 

boogaloo s pôvodom v Los Angeles. Charakteristické sú pohyby robota, ďalej gestikulácia a 

napodobňovanie pohybov bábok či veselých komixových figúrok. Tancuje sa na funkovú 

hudbu a typické sú bláznivé kostýmy, vestičky, kravaty, farebné baretky, či prúžkované 

podkolienky. 

 

 

http://web.archive.org/web/20070629050040/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/123/nielen-hudobne-styly


Graffiti 

Vizuálnu stránku hip-hopovej kultúry dopĺňa graffiti, chápané ako spôsob zviditeľnenia sa a 

útek od všednosti a každodennosti života vo veľkomeste. Je to anonymný výtvarný prejav 

sprejom, alebo kriedou na múry a veľké betónové plochy v mestách, na vagóny vlakov a 

podobne. Rozšíril sa najmä od začiatku 70. rokov v USA. O popularitu graffiti sa zaslúžil 

najmä americký výtvarník K. Haring, ktorého tvorbu začali oceňovať aj renomované múzeá. 

V 90. rokoch sa graffiti rozšírilo aj v Európe (Berlínsky múr, v Taliansku okraj tisíclírových 

bankoviek). 

Beatbox 

Beatbox znamená vytváranie tónov, ktoré imitujú bubeníka alebo perkusie iba ústami, bez 

použitia hudobných nástrojov. Deje sa tak pomocou cieleného ovládania jazyka, líc, krčných 

svalov a kontroly dychu. Tým sa docieli efekt napodobenia rytmu a rôznych nástrojov. 

Pomedzi „hudobné nástroje“ môže beatboxer pridať aj melódiu, scratche či slová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seattle, grunge a heroín 

Autor textu: Stanislav Benčát, 4. ročník 

Na západnom pobreží, pri Tichom oceáne sa nachádza malé americké mestečko Seattle. 

Rozlohou ani polohou nie je zaujímavé, no práve odtiaľto pochádza hneď viacero osobností, 

ktoré menili či menia históriu. Veď kto by nepoznal Billa Gatesa, Jimiho Hendrixa alebo 

Kurta Cobaina? Práve o ňom, bývalého lídra populárnej kapely Nirvana, bude reč. No nielen 

o ňom, aj o Eddiem Vedderovi a jeho kultovej formácii Pearl Jam, o Soungarden, Alice In 

Chains, Stone Temple Pilots, Mudhoney – skrátka o kapelách, ktoré formovali začiatkom 90. 

rokov novú hudobnú éru. Éru heroínu, flanelových košelí a energickej hudby nazývanej 

grunge. 

Čo to vlastne grunge znamená, a prečo práve Seattle? Prvýkrát použil výraz grunge jeden 

britský novinár v súvislosti so skupinou Mudhoney. Ich hudba mu pripomínala zvuk pri 

leštení parkiet a keďže v starších časoch sa používalo leštidlo s názvom Grunge, Angličan 

ním pomenoval hudbu. Výraz sa ujal a používa sa dodnes. A odpoveď, prečo Seattle – jednou 

môže byť skutočnosť, že Seattle je veľmi konzervatívne mesto a hudba mala poskytnúť únik a 

protestovať proti malomeštiactvu. 

Všetko sa to začalo v roku 1985, kedy vznikla kompilácia šiestich lokálnych kapiel: The 

Melvins, The U-Men, Skin Yard, Soundgarden, Green River a Malfunkshun. Hudobné 

zoskupenia tvorili mladí chalani, ktorých vek nepresahoval dvadsať rokov. Hrali dravú hudbu, 

pripomínajúcu punk s výraznými gitarovými „riffmi” a energickým bubnovaním. Už v tom 

čase sa výrazne prejavil talent gitaristu Stona Gossarda a basáka Jeffa Amenta, ktorí sa v roku 

1984 stali členmi Green River. Ako to však medzi mladými ľuďmi býva, často sa hádajú, 

nemajú plány do budúcnosti. Tieto faktory sa podpísali aj pod rozkol viacerých skupín a vznik 

nových. 

Jednou z nich bola Mother Love Bone. V roku 1988 sa po sporoch rozišla kapela Green River 

a Gossard s Amentom začali zhánať speváka, pre kapelu s pozoruhodným názvom Lords of 

The Wasteland. Keď sa o zakladaní novej formácie dopočul Andrew Wood, spevák v 

Mulfunkshun, neváhal ani sekundu, opustil kapelu a spoločne s gitaristom Brucom 

Fairweatherom a bubeníkom Gregom Gilmourom zmenili názov z Lords of The Wasteland na 

finálnu podobu Mother Love Bone. Frontman Wood mal veľký talent, písal skvelé texty. 

Gossard sa vyjadril: „Každé slovo, ktoré Andyho napadlo, sa snažil pretaviť do rýmu. Bol 

zanietený pre hudbu ako málo kto, patril medzi najlepších básnikov. Po hudobnej stránke by 

som ho prirovnal k Freddiemu Mercurymu.“ 

V čase, keď kapela nahrávala debutový album Apple, sa Wood zmietal v najťažšej kríze –

heroíne. V záujme fungovania a ďalšieho chodu skupiny podstúpil viacero odvykacích kúr, no 

ani jedna nemala trvalý účinok. Dva týždne pred oficiálnym zahájením predaja albumu Apple 

došlo k tragédii. V marci 1990 našla Andyho priateľka na zemi spevákovo nehybné telo. Po 

troch dňoch v umelom spánku len 24-ročný frontman zomrel. S jeho smrťou prišiel aj koniec 

Mother Love Bone. 

Stone Gossard plánoval skončiť s hudbou, no po dohovore s Amentom sa rozhodol 

pokračovať v dráhe hudobníka. Spoločne s gitaristom Mikeom McCreadym opäť dávali 

dohromady novú kapelu. Prizvali si bubeníka Davea Krusena. Poslednou súčiastkou stroja, no 

najdôležitejšou, bolo nájsť speváka. Človek, ktorý ich zaujal, bol surfér zo San Diega Eddie 

http://web.archive.org/web/20070717202724/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/122/seattle-grunge-a-heroin


Vedder. Eddie pracoval na pumpe, počas dňa skladal texty, cvičil na gitare. V miestnych 

kluboch vystúpoval s každým, kto mu bol sympatický. Štvorica zo Seattlu poslala svoje demo 

nahrávky Vedderovi, ten ich za noc upravil, otextoval a obratom poslal späť. Keď si Stone a 

Jeff demo pustili, obratom zavolali Eddiemu a povedali: „Bolo by lepšie, kedy si bol tu.“ O 

pár dní začala kapela tvoriť prvé skladby a vznikla legenda Pearl Jam. 

V čase, keď sa Pearl Jam len formoval, žiarila už na hudobnom nebi trojica, pochádzajúca tiež 

zo Seattlu – Nirvana. Formácia, ktorá od základov zmenila ponímanie hudby, dostala aj 

prívlastok „tí čo urobili grunge“. 

Frontman Kurt Cobain založil spoločne s kamarátom, basákom Chrisom Novoselicom 

Nirvanu v roku 1987 a na prvý album Bleach si našli bubeníka Dalea Crovera. Po nahratí 

albumu však Crover odišiel a bývalí študenti umenia hľadali opäť toho pravého. Natrvalo v 

Nirvane zakotvil až v roku 1990 Dave Grohl. Po mizivom úspechu debutu nasledoval v roku 

1991 druhý, prelomový Nevermind s pilotným singlom „Smells Like Teen Spirit“. Táto 

pieseň urobila z Nirvany doslova za noc hviezdy a najpopulárnejšiu kapelu 90. rokov. Singel 

žal úspechy ako na bežiacom páse. Hudobná stanica MTV ho hrala tak často, ako sa len dalo. 

Zvláštny a citlivý Kurt, ktorý v svojom radikálnom grunge-rocku a cynických textoch hľadal 

liek na svoju zranenú dušu (nikdy sa nevyrovnal s bolestivým rozchodom rodičov), sa proti 

vlastnej vôli stal idolom miliónov fanúšikov po celom svete. Málokto pritom tušil, že Kurt pri 

vystúpeniach na vypredaných štadiónoch prežíval svoje osobné peklo. Zatiaľ čo tisícky 

nadšencov spoločne s kapelou spievalo odušu refrén songu „Smells…“, strácal Kurt 

akúkoľvek chuť hrať svoju najslávnejšiu skladbu. Počas prvého turné dostal žalúdočné vredy. 

Bolesti a žiaľ začal utápať v heroíne. Nič to však nezmenilo na fakte, že z albumu Nevermind 

sa po uvedení na trh predalo vyše pol milióna nosičov.  

Ešte väčší úspech zaznamenali albumy Pearl Jamu – Ten (1992) a Vs. (1993), ktorých 

predajné čísla vystrelili už po týždni – na milión. Podobne na tom bol aj album Alice In 

Chains – Dirt a Soundgarden – Superunknown. Každá z týchto skupín mala minimálne jeden 

„No.1“ singel. Úvod 90. rokov patril jednoznačne grungu! 

Celá táto „rozprávka“ však mala jeden háčik – drogy. O chronickej závislosti Cobaina a 

Layna Stayleho z Alice In Chains vedel každý. Na drogách, liekoch a alkohole sa „viezol“ aj 

Mike McCready z Pearl Jam. Cobain, uvedomujúc si svoju závislosť, chcel s heroínom 

prestať a mal na to aj dôvod – speváčka skupiny Hole a jeho manželka Courtney Love mu 

porodila dcéru Frances Bean.  

Tlak manažéra a hudobného vydavateľstva mu zabránil rozpustiť skupinu. Naopak, opäť sa 

zavreli do štúdia a nahrali ďalší album, a tak v roku 1993 uzrel svetlo sveta In Utero.  

Vnútorná kríza u Cobaina sa však už nedala zastaviť. Zúčastnil sa ešte nahrávania 

svetoznámeho live vystúpenia Unplugged In New York (1994). Začal turné po Európe, no 

nedokončil ho… 

Pár dní pred plánovaným koncertom v Prahe sa v marci 1994 predávkoval a len nadmerná 

snaha lekárov ho priviedla späť k životu. Turné bolo prerušené a Kurt odišiel späť do 

Ameriky. O mesiac neskôr došlo k najhoršiemu. Telo 27-ročného Kurta našli 8. apríla 1994 s 

prestrelenou hlavou. Osudný výstrel z brokovnice zaznel v noci, nikto z okolia ho nepočul. 

Kurt našiel svoju smrť v nadstavbe svojho domu v Seattli. Hlava speváka bola výstrelom do 

úst tak znivočená, že identifikáciu speváka musela potvrdiť až expertíza.  

So smrťou Cobaina neskončila len Nirvana, ale aj éra grungu. Milióny mladých ľudí stratili 

svojho vodcu, svojho hudobného otca. Pred dobrovoľným odchodom napísal Cobain list na 

rozlúčku, v ktorom odkázal svetu, že jedným z dôvodov jeho činu bola zmena hudby a on 

nechcel dopadnúť ako bývalý idol s „nulovou“ tvorbou. 



Rok 1994 začal ako rok grungu, no smrť Cobaina ho ukončila. Niektorí si koniec éry spájali 

až s rozpadom skupiny, ktorá všetko to dianie v Seattli začala v roku 1997.  

Zaujímavý bol aj vývoj ďalších zoskupení. Jedinou trvácnou, ktorá prežila, je Pearl Jam. 

„Vedderovci“ od roku 1992 nahrali sedem radových albumov a stále patria medzi klasických 

zástancov rockovej hudby v terajšom hudobnom svete. 

Chris Cornell po rozpade skupiny Soundgarden dlho bez hudby neostal a stal sa lídrom 

formácie Audioslave. Podobne na tom je aj bývalý bubeník Nirvany Dave Grohl. Ten sa stal 

frontmanom úspešných Foo Fighters.  

Najhoršie z grungových legiend skončil Layne Staley z Alice In Chains. V zúfalstve sa 

utiahol do seba a jeho jediným spoločníkom bol heroín. Ten bol posledný, kto s ním strávil 

chvíle na tomto svete. Layne sa predávkoval 7. apríla 2002 a odobral sa do hudobného neba 

za Cobainom, Woodom a ďalšími…  

Grunge sa objavil na hudobnom nebi najskôr ako malá hviezda, premenil sa na kométu a 

zrazu vyhasol. Spôsobila to až príliš prirýchla úmrtnosť členov kapiel a ich časté rozpady. Bol 

to veľký fenomén, ktorý sa zapísal do sŕdc miliónov fanúšikov. Je tam dodnes, hoci len ako 

spomienka na dianie v Seattli začiatkom 90. rokov. Aj keď platí heslo „Grunge is dead“, jeho 

„spirit“ pretrváva… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chorej tenistke som neváhala pomôcť 

Autor textu: Jozef Kotris, 1. ročník 

Slovenská tenistka Dominika Cibulková je v sedemnástich rokoch členkou reprezentačného 

tímu krajiny pod Tatrami v Pohári federácie, vo svetovom rebríčku je na 156. mieste. 

Najvýraznejší úspech v kariére dosiahla vo finále ženského tenisového turnaja Ritro Slovak 

Open v Bratislave. 

Za bratislavské víťazstvo dostanete vyše štyristotisíc korún. Čo s takými peniazmi urobí 

mladé dievča? 

Odmenu dám rodičom. Ešte stále sa im nevrátilo to, čo do mňa investovali. 

Ale niečo určite použijete na darček pre seba, nie? 

Možno si kúpim nejakú kabelku. Ale nič väčšie. 

Tieto peniaze teda pôjdu rodičom, čo sa stalo s odmenou za reprezentáciu Slovenska v 

Pohári federácií? 

Darovala som ich jednej mladej tenistke. Keď som sa dočítala, že dostala leukémiu, prišlo mi 

ľúto, bola som smutná. Bola dobrá, v ročníku najlepšia. Veľmi som jej chcela pomôcť a keď 

som dozvedela, že dostaneme odmenu, neváhala som urobiť to. A je to dobrý pocit. Ešte som 

sa s ňou nemohla stretnúť, ale dúfam, že sa stretneme, že ešte budem mať čas spoznať ju… 

Turnajov ste v kariére ešte veľa neabsolvovali, ale už ste sa vraj stretli aj s teroristami. 

Je to pravda? 

V Istanbule začalo horieť letisko, z ktorého sme mali letieť, ale neboli to teroristi. Len 

nešťastná náhoda. Dúfam, že sa mi nikdy nič nestane, nezvyknem nad takýmito vecami 

rozmýšľať, neviem, čo by som robila, ak by to boli naozaj teroristi. 

Patríte nielen k dobrým, ale aj k pekným tenistkám. V USA vás označili ako nástupkyňu 

na poste Kurnikovovej, kráľovnej krásy medzi tenistkami… 

Úf, ďakujem za pochvalu! Dobre to padne, aj v Plovdive pripravili takú súťaž, novinári 

hlasovali za naj tenistku. Skončila som na druhom mieste, hneď za Ivanovičovou. Poteší to, 

ale tým sa turnaje nevyhrávajú. Každej babe záleží na tom, ako vyzerá, ale na kurte nad tým 

nerozmýšľam. Sústreďujem sa na svoju hru. Nemám rada ani piercing, ani tetovania. 

Nenosím dokonca ani dlhé náušnice, ako je teraz v móde. Ľudia ma musia prijať takú, aká 

som. 

Ako prebieha váš deň zápasu? Máte nejaké rituály? 

Určite mám zápas v hlave, ale keby som na to myslela celý deň, iba by to uškodilo. Nemám 

špeciálne zvyky. Dokonca deň pred mojím najväčším finále som bola na kamarátkinej oslave. 

Ako vaše úspechy vnímajú rodičia a najbližšia rodina? 

http://web.archive.org/web/20071020233323/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/120/chorej-tenistke-som-nevahala-pomoct


Sú šťastní, tenis a ja v ňom, pre nich znamená všetko. Sú na mňa hrdí a ja som rada, že sa im 

vracia, čo do mňa investovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frisbee 

Autor textu: Martina Magicová, 3. ročník 

„Ultimate frisbee je životný štýl,“ začal svoje rozprávanie Martin Keseg, ktorý je kapitánom 

jedného z troch Slovenských frisbeeových družstiev, Outsiters. 

„Ľudia potom chodia s diskom všade. Hádžu si ho v parkoch či na záhrade pred domom.“ Je 

to jediný šport, v ktorom nerozhoduje rozhodca. Hlavné heslo je spirit of the game. „Je to o 

fair play. Dvaja hráči, ktorých sa to týka to musia aj sami vyriešiť. Rešpektovať sa 

navzájom,“ dodáva na margo pravidiel hry. „Ľudia si myslia, že Frisbee je pohodové, že sa pri 

tom stojí a tanier sa len pohadzuje, ale základ je beh a potom až hádzanie a chytanie“ hovorí 

Keseg.  

Šport vznikol v Spojených štátov v 40. a 50. rokov 20. storočia na univerzitách. 

K nám „doletel“ tento šport zhruba pred trinástimi rokmi. Názov frisbee pravdepodobne 

pochádza z Frisbie Pie Company of Bridgeport, Connecticut, ich obaly na koláče sa používali 

medzi študentmi podobne, ako dnešné Frisbee. Vo svojich začiatkoch sa stával na Slovensku 

rýchlo populárny. Fungovalo osem tímov čo podporilo vznik slovenskej ligy. Dnešnú situáciu 

komentuje Keseg slovami : „Kvalita šla hore, ale základňa nie.“ Nie je vytvorený aparát – 

žiaci, dorast, dospelí tak ako je to napríklad vo futbale. Frisbee možu hrať muži a ženy 

rôznych vekových kategórií spolu. Najstaršieho hráča akého Martin Keseg stretol mal okolo 

päťdesiat a najmladší dvanásť rokov. Dnes už liga neexistuje. Na Slovensku sú štyri tými: 

Mental Discorder, Discredit, Golden ants a Outsiters, ktoré hrajú stredoeurópsku ligu a 

zúčastňujú sa rozličných turnajoch. Kluby sa snažia prilákať aj nových ľudí. Dôkazom toho 

bola aj promo akcia na hudobnom festivale Pohoda, kde mal frisbee svoj stánok. „Budeme sa 

snažiť vytvárať podmienky, aby sa frisbee na Slovensku dalo hrať,“ dodáva na záver Martin 

Keseg. 

Ako sa to hrá... 

Ultimate frisbee je tímový šport v ktorom proti sebe hrajú dve sedemčlenné družstvá. Tím s 

vyšším koncovým počtom bodov vyhráva. Rozmery ihriska sú obdížnikového tvaru, ktoré je 

na oboch koncoch ukončené koncovými zónami. Jeden gól, chytenie taniera v zóne, rovná sa 

jeden bod. Bod dosiahne tím, keď spoluhráč chytí prihrávku od svojho spoluhráča v zóne 

súpera. Žiaden hráč po chytení disku nesmie utekať. Môže urobiť len kroky nevyhnutné na 

zastavenie. Turnover (obrat pri ktorom útočiaci tím stráca disk) nastáva v niekoľkých 

prípadoch. Najčastejšie straty disku sú keď sa disc dotkne zeme, spoluhráč chytí disk v oute, 

spoluhráč nechytí prihrávku, disk je zrazený alebo zachytený obraňujúcim hráčom. V ultimate 

nie je povolený fyzický kontakt, rovnako nie je povolené clonenie v pohybe ostatným 

hráčom.. 

Prvé pravidlá ultimate spísali hráči Columbia High School koncom 60-tych rokov 20. 

storočia. 

Ďalšie disciplíny: freestyle, disc golf a guts frisbee 
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Family Cup 2006 má za sebou prvý rok 

Autor textu: Jana Kubicová, 4.ročník 

Celoslovenské športové podujatie Family Cup http://www.familycup.sk/ má za sebou úspešný 

prvý ročník a organizátori už premýšľajú nad budúcim rokom. Treba dúfať, že sa im podarí 

vytvoriť tradíciu. Podobných projektov, ktorých účelom je spájať a utužovať rodiny je totiž na 

Slovensku stále ako šafranu. 

Občianske združenie Family cup organizuje pod záštitou ministerstva školstva športové 

podujatia štyrikrát do roka, s cieľom pripraviť pre rodiny aj s viacgeneračným zastúpením 

možnosť spoločného aktívneho oddychu v prírode a pri športových aktivitách. Prečo? Pretože 

hlavnou myšlienkou podujatia je, že práve rodina rozvíja návyky zdravého spôsobu 

života.Takže v rámci jednotlivých pretekov bojujú o čo najlepší výsledok spoločne starí 

rodičia s vnúčatami, rodičia s deťmi a každý sa snaží dokázať, že nie je slabšie želiezko v 

rodinnej reťazi. 

Podujatie odštartovali usporiadatelia v marci tohto roku na svahoch Veľkej Rače disciplínami 

beh na lyžiach a obrovský slalom. Na jar sa pokračovalo tenisovou štvorhrou rodín a v júli si 

mohli amatérski nadšenci zmerať sily na cyklistických pretekoch a v štafetovom plávaní. 

Športová sezóna sa skončila 13. septembra opäť pretekmi na horských bicykloch. 

Pri odštartovaní Family cupu sa organizátori inšpirovali v susednom Poľsku, kde sa táto 

športová udalosť prvýkrát rozbehla a úspešne pokračuje už desať rokov, pričom túto sezónu 

sa jej zúčastnilo asi dvanásťtisíc ľudí. Slovenská verzia je tiež na najlepšej ceste, aby sa z nej 

stala rovnako populárna športová udalosť. Sedemčlenná rodina Bukovčákovcov, ktorá sa 

pretekov na Veľkej Rači zúčastnila, môj názor iba potvrdila. Napriek počiatočným 

problémom s dopravou zhodnotili rodičia a ich päť detí víkend, ktorí strávili spoločne na 

horách na výbornú a ich názor zdieľali takmer všetci zúčastnení. „Je to naozaj najlepší 

spôsob, ako môžeme tráviť čas s deťmi. Učíme ich pohybu, zdravej súťaživosti a pritom 

robíme niečo pre svoje zdravie.“ Pochvaľuje si mama trojročného Alexa, ktorý bol zároveň 

jedným z najmladších účastníkov tohtoročných pretekov. Navyše, nikto neodišiel bez 

ocenenia. Aj keď sa nedávali žiadne finančné odmeny a najlepší športovci dostali poháre, 

medialy a diplomy, vďaka sponzorom nebola núdza ani o vecné ceny. Každopádne v prípade 

tohtoročného Family Cupu platilo stopercentne, že účasť je dôležitejšia ako výhra. 

www.familycup.sk (foto/galéria) 
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V novom ročníku VšFL štartuje osem tímov 

Autor textu: 

V nedeľu 15. októbra odštartovala za účasti ôsmich družstiev nová sezóna Vysokoškolskej 

futsalovej ligy 2006/2006 (VšFL). Organizátormi súťaže sú Horolezecký klub Filozof v 

spolupráci s Bratislavským futsalovým zväzom (BFZ). Svojich zástupcov v lige majú štyri 

fakulty Univerzity Komenského – tím Telovýchovnej jednoty zastupuje Matematicko-

fyzikálnu fakultu, kolektív Bororo Farmaceutickú fakultu a Nespracovaný materiál je 

reprezentant Prírodovedeckej fakulty. Najpočetnejšie (4) zastúpenie má Filozofická fakulta v 

tímoch FC Journal, Márna Snaha, Milovníci krásna a AC Amnézia.sk. 

V základnej časti odohrajú družstvá 14 kôl, pričom prvé kolo play-off (štvrťfinále, štartuje 25. 

marca 2007) sa hrá na odvetu systémom 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Podobne sa hrá aj druhé kolo 

vyraďovacích bojov (semifinále, štartuje 15. apríla 2007). Slávnostné finále, ktoré sa hrá na 

jeden zápas, je na programe 29. apríla 2007. „Chceme, aby vyskoškoláci zmysluplne trávili 

voľný čas, spojili príjemné s užitočným a urobili aj niečo pre svoje zdravie. Na budúci rok by 

sme chceli počet účastníkov ešte zvýšiť. Finančne nám na súťaž prispeli rektor aj dekan UK, a 

preto má vysokoškolská liga solídnu úroveň. Myslím, že na Slovensku neexistuje nijaká 

vysokoškolská liga, ktorá by sa hrala s týždennou periodicitou,“ povedal nám výkonný 

riaditeľ ligy Peter Bednár. 

Hracím dňom VšFL je nedeľa, miestom stretnutí je telocvična Lekárskej fakulty UK na 

Manželských internátoch. Zápas trvá 2 × 20 minút hrubého času s päťminútovou prestávkou. 

Radovan Klein, 2.r. 

VÝSLEDKY – 1. KOLO: Wild – AC Amnézia 3:8, Telovýchovná jednota – Bororo 2:2, 

Nespracovaný materiál – Tajuplná snaha 5:4, Milovníci krásna – FC Journal 2:3. 

(výsledky ďalších kôl budú priebežne dopĺňané) 

TABUĽKA PO 3. KOLE 

1. FC Journal 3 3 0 0 13:6 9 

2. Milovníci krásna 3 2 0 1 13:5 6 

3. Nespracovaný materiál 3 2 0 1 13:9 6 

4. Tajuplná snaha 3 2 0 1 13:11 6 

5. Telovýchovná jednota 3 1 1 1 21:10 4 

6. AC Amnézia.sk 3 1 0 2 12:11 3 

7. Bororo 3 0 1 2 7:12 1 

8. Wild 3 0 0 3 5:33 0 
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Andrej Legutký: Ja si myslím, že duchovno k horám a k lezeniu patrí 

Autor textu: Barbora Prekopová, 3. ročník 

Horolezecké steny pribúdajú u nás ako huby po daždi. Už ich máme v nákupných centrách, 

starých vodárňach, na múroch budov, tak prečo nie aj na dvore katolíckej farnosti v 

podtatranskej obci Važec. 

Sen o stene 

„Už dlhšie som v hlave nosil myšlienku postaviť vo Važci niečo zaujímavé pre chlapcov i 

dievčatá,“ začína svoje rozprávanie miestny katolícky farár Andrej Legutký. „Vypracoval 

som projekt, prostredníctvom ktorého sa mi podarilo získať horolezecký materiál v hodnote 

50 tisíc korún od jedného mobilného operátora. Raz v noci som videl štruktúru steny, zašiel 

som za architektom a onedlho sme sa pustili do stavby.“ 

Pomohli aj farníci 

„S financiami mi pomohla nadácie pre rozvoj Liptova, časť nákladov pokryli aj skautské 

peniaze z nášho oddielu, pomohli nám aj farníci,“ spomína na začiatky. „Na jar minulého 

roku som sa pustil do stavby samotnej steny a o dva mesiace sme už na nej liezli. Aj keď sme 

ju postavili na dvore farnosti, zaliezť si môže prísť každý, nemám s tým problém,“ dodáva. 

S lásky k deťom 

„Odmalička som s rodičmi trávil každý víkend v horách. Môj otec Milan, ktorý je 

dobrovoľným členom horskej služby, ma s bratom neskôr brával aj na nejaké túry, prvá bola 

myslím na Volovku, ten ľahký pilier. Otec však nebol veľmi rád, keď sme lezeniu s bratom 

prepadli,“ pokračuje. „Keď som prišiel do Važca, zistil som, že mnohé z detí v živote neboli 

na Kriváni a celý život pod ním žijú. Rád by som v nich vzbudil lásku k horám. Na tunajšej 

základnej škole som založil horolezecký krúžok, stretávali sme sa raz do týždňa. Okrem steny 

sme liezli aj na cvičných skalách v neďalekej Lučivnej. Našiel som niekoľko talentovaných 

detí. Spomeniem Petru Ilavskú, ktorá s teniskami na nohách, dokonca zo zlomeným prstom na 

ruke preliezla cestu, s ktorou majú ostatní ťažkosti.“ 

Leziem zriedka, radšej lietam 

„Ja leziem len keď ma vytiahnu deti,“ odpovedá mi na moju otázku s úsmevom. „Teraz už do 

Tatier chodím skôr na turistiku. Myslím, že som už bol na všetkých dostupných kopcoch, ale 

všetky doliny som ešte neprešiel. Pred desiatimi rokmi som sa zamiloval do lietania na 

padáku. Dnes radšej lietam ako leziem,“ vyznáva s iskrou v očiach. 

Súťaže 

„Mali sme jednu na jar. Bolo to úspešné, prišlo približne 60 skautov z okolia. Liezlo sa na 

rýchlosť, druhá disciplína bola prelez steny s čo najmenším počtom chytov a do súťaže sme 

zaradili aj žumarovanie. Určite zorganizujem niečo podobné i tento rok, dúfam že sa to stane 

tradičným podujatím. Okrem toho každoročne zdolávame spolu s deťmi jeden z tatranských 

štítov. Už sme boli na Rysoch, Východnej Vysokej, Slavkovskom a Kôprovom štíte, 

http://web.archive.org/web/20071020233313/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/118/andrej-legutky-ja-si-myslim-ze-duchovno-k-horam-a-k-lezeniu-patri


Poludnici a samozrejme na Kriváni… Vždy príde takmer 80 účastníkov,“ hovorí bez náznaku 

akejkoľvek pýchy. 

 

Vizitka 

Andrej Legutký (35) 
Rodák zo Svitu, milovník extrémnych športov, povolaním katolícky farár. Lásku k horám 

nadobudol vďaka svojich rodičom. Bol to práve jeho otec Milan Legutký (autor publikácií: 

Tatry naše malebné, Tatry bez hraníc, Tatry v panorámach), s ktorým ako 16-ročný podnikol 

prvé kroky v tatranskej žule. Neskôr sa začal venovať lietaniu na padáku. S padákom sa spája 

aj jedna z najväčších náhod v jeho živote, keď videl priateľa, ako letí 80 metrov nad zemou 

voľným pádom, napokon sa mu podarilo dopadnúť na jednu zo šiestich trampolín a uniknúť 

možno smrteľným zraneniam. Počas štúdia na VŠ elektrotechnickej v Košiciach sa rozhodol, 

že bude kňazom. Ako sám hovorí, keď sa niečo začne, má sa dokončiť, takže až po 

promóciách sa zapísal na pobočku Teologickej fakulty Univerzity Komenského v Spišskom 

Podhradí. V roku 1999 pôsobil ako kaplán v Ružbachoch, od roku 2001 spravuje farnosť v 

podtatranskej obci Važec. Venuje sa horolezectvu, paraglidingu, skialpinizmu a rád číta knihy 

od Antona Marca a Exupéryho. 

PROFIL STENY 
Poloha: dvor katolíckej fary v obci Važec (medzi Liptovským Mikulášom a Popradom) 

Výška: 6,5 m 

Šírka: takmer 4,5 m 

Štruktúra: 7 ciest v kolmom a mierne previsnutom teréne (autor Martin Murár), možnosti 

lezenia s lanom i bouldrovania 

Rok výstavby: 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieto pre nich miesta 

Autor textu: Radovan Klein, 2. ročník 

Nechcem pridať ďalší príspevok na klišé tému o cestovaní v autobuse č.39, stále preplnenom, 

stále svojskom a zaujímavom. Pravda je však taká, že musím. Tento zážitok je milý. Asi sa aj 

pri jeho písaní usmievam… 

V to ráno silno pršalo. Vstal som ako vždy neskoro, a tak som na seba hodil len základnú 

výbavu a hybaj do školy. Vybehol som von a úsmev mi zamrzol pri pohľade na hustý lejak. 

No čo si však človek počne. Keď prší, tak prší. Bežal som na zastávku, a keď som tam 

dorazil, bol som kvalitne premočený. Pridala sa ku mne spolužiačka a po chvíli sme nastúpili 

do autobusu, kde už sedel ďalší náš spolužiak. Slovo nastúpili je nehodné tohto úkonu, ktorý 

sme vykonali. „Boli sme natlačení“ – to je výstižnejšie. Nikto nechcel ostať na zastávke, a tak 

sme pravdepodobne urobili ďalší z rekordov v počte stojacich ľudí na milimeter štvorcový. 

Ako tak „visím“ na jednej ruke vtláčaný istej sediacej dáme na kolená, vravím spolužiačke: 

„Predstav si, že by teraz prišiel revízor… Hahahahaha. Lístok prosím. Keď mi ho vyberiete z 

tašky, prečo nie….“ Celkom sme sa bavili, asi takých pätnásť sekúnd, keď sa ozvalo: 

„Kontrola cestovných lístkov!“  

Polovica autobusu vybuchla smiechom. Naozaj som nič podobné ešte nezažil. Nikto sa ani 

neunúval vytiahnuť ISIC alebo lístok, všetci sa len usmievali a revízorom asi trápnejšie ešte 

nebolo. Každopádne, na ďalšej zastávke po otvorení dverí , všetci traja z autobusu doslova 

vypadli a zostali na daždi ako zmoknuté kurence. 

Čo už? Neviem, ako si mohli myslieť, že majú na to, aby cestovali ako my, obyčajní študenti 

každý deň... 
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Štúdium v slovenčine 

Autor textu: Kristína Pauková, 1. ročník 

Vzdelávanie na vysokej škole v cudzom jazyku nie je v dnešnej dobe nič nezvyčajné. 

Kuriozitou však je, ak pre človeka vyrastajúceho na Slovensku, je tým jazykom slovenčina. 

Ako zvládajú vysokú školu študenti maďarskej národnosti? 

„Bol to taký malý skok, lebo na strednej škole i doma sa hovorilo iba po maďarsky. Teraz 

však už nemám väčšie problémy,“ vraví Tomáš, prvák aplikovanej informatiky. Jeho 

spolužiak Szabi dodáva, že prvé prednášky boli náročné, no pomaly si zvykajú. Ildi, študujúca 

geológiu, prichádzala predtým do kontaktu so slovenčinou málo a spočiatku bolo pre ňu 

štúdium náročné. „Našťastie, mám veľmi dobrých spolužiakov, ktorí sa mi vždy snažia 

pomôcť.“ vraví s úsmevom. Študentka slovenčiny Brigi má však aj negatívne skúsenosti s 

kolegami : „Niektorí majú poznámky, ktorými nepriamo naznačujú, že im moja národnosť 

vadí.“ Na otázku, či majú nejaké výhody, že ovládajú ďalší jazyk, vyhŕkne odpoveď hneď 

Ildi, ktorá v letnom semestri pôjde s ročníkom na exkurziu do Maďarska a bude robiť 

tlmočníčku. 

Keď sa pýtam na slovenčinu, všetci zhodne tvrdia, že patrí medzi náročné jazyky. „Najťažšie 

je skloňovanie a slovosled,“ vravia chalani, ktorí už pre odbornejšie slová hľadajú slovenský 

ekvivalent dlhšie. Brigi, ktorá doučovala slovenský jazyk spolužiakov na strednej škole vidí 

najväčšie rozdiely vo výslovnosti: „ V maďarčine je nemožné, aby vedľa seba stáli viac ako 

dve spoluhlásky. Pre niektorých je priam nevysloviteľné slovo zmrzlina či vzťahovať. Takisto 

písmeno ch je problematické, často je zamieňané za k.“ 

V bežnej komunikácii medzi spolužiakmi či spolubývajúcimi na internátoch nemajú problém, 

hoci slang ich občas dostane do situácií, keď nevedia, o čom je reč. Otázkou, ktorý jazyk 

uprednostňujú, ich rozosmejem a odpoveď znie – samozrejme maďarčina! 
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Gondova sa dočkala výťahu 

Autor textu: Daniela Dobáková, 2. ročník 

Na dvore budovy Filozofickej fakulty UK sa už niekoľko mesiacov pracuje na výstavbe 

výťahu. Presklená kabína s nosnosťou 630 kg a priestorom pre ôsmich ľudí láka a vyvoláva 

záujem študentov. V objekte bolo potrebné vybudovať výťah, aby sa zabezpečil presun 

študentov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Dovtedy totiž museli pohybovo 

obmedzení študenti schodisko štvorposchodovej budovy zdolávať s pomocou iných osôb 

alebo komplikovaných zariadení. Realizácia projektu bola odsúhlasená ministerstvom 

školstva a vďaka jeho finančným prostriedkom a podpore rektorátu UK bolo možné výstavbu 

uskutočniť. 

Vzhľadom na funkciu výťahu je kabína prispôsobená rozmerom invalidného vozíka. 

Zábradlie, sklopná lavička, znakové tlačidlá pre nevidiacich a slabozrakých tvoria základnú 

výbavu výťahu, ktorého sprístupnením sa zjednoduší a spohodlní presun osôb v budove. 

Hlavná stavebná činnosť sa začala v letných mesiacoch, aby sa využil znížený pohyb 

študentov v areáli školy. Ukončenie výstavby je naplánované na november tohto roka. Výťah 

by preto mohol byť sprevádzkovaný už čoskoro. 
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Dôležité je, aby človeka štúdium bavilo 

Autor textu: Matúš Demko, 3. ročník 

Boris Barthó študoval právo vo Viedni. V rozhovore približuje systém štúdia v Rakúsku 

a porovnáva život slovenského a rakúskeho študenta. Svoju budúcnosť vidí v európskom 

práve. Myslí si, že by sa každý právnik mal snažiť byť špičkovým odborníkom vo svojej 

oblasti. 

Akú strednú školu a kde si vyštudoval? 

Absolvoval som gymnázium vo Viedni. Išlo o “normálne” rakúske gymnázium s vyučovaním 

v nemčine a všetkým, čo s tým súvisí. Kto má rakúsku maturitu (či už zo školy v Rakúsku 

alebo z nejakej bilingválnej školy na Slovensku, ktorej maturity sú uznávané ako “rakúske”) 

je v Rakúsku prijatý na vysokú školu bez prijímacích skúšok. Okrem toho sa môžu študenti 

prijatí na vysokú školu na Slovensku bez akýchkoľvek ďalších podmienok zapísať na štúdium 

na ekvivalentnej vysokej škole v Rakúsku. 

Rozhodol si sa pre vysokoškolské štúdium práva. Prečo? 

Právo ma jednoducho zaujíma a baví. Navyše je to samozrejme aj “perspektívny” obor z 

hľadiska možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. A tiež predstavuje výzvu zasadzovať sa 

za spravodlivosť. 

Kde si študoval právo? Aké to bolo? 

Študoval som vo Viedni, dva semestre štúdia som absolvoval vo francúzskom Dijone 

(cez ERASMUS). Štúdium na oboch univerzitách (Viedenskej i Burgundskej v Dijone) by 

som kvalifikoval ako kvalitné. 

Je rozdiel v štúdiu práva v Rakúsku a na Slovensku? 

Z toho, čo som sa dozvedel z diskusií so slovenskými právnikmi by som povedal, že vo 

Viedni sa kladie väčší dôraz na samostatné aplikovanie právnych noriem. Študent môže pri 

skúške používať aktuálny text zákona a s ním má vyriešiť konkrétny prípad. Na Slovensku sa 

naproti tomu často skúša samotný text zákona. Ďalší rozdiel je v tom, že v Rakúsku sú ústne 

skúšky vždy verejné a konajú za účasti 10-20 študentov, ktorí si chcú vypočuť skúšku u 

svojho budúceho skúšajúceho. Ďalej by som spomenul, že v Rakúsku je štúdium spoplatnené, 

platí sa 380 eur za semester. 

Býval si vo Viedni alebo si dennodenne dochádzal? Dá sa to zvládať? 

Počas celého štúdia som býval v Bratislave a denne dochádzal. Pre slovenských študentov vo 

Viedni to nie je nič výnimočné, vcelku sa to dá zvládať. Náročné to je najmä na začiatku 

štúdia – prednášky sa začínajú ráno, takže treba skoro vstávať. (Ak chcem stihnúť prednášku 

o 8.00 h, musím vstať približne o 5.30 h) Prednášky a cvičenia vo vyšších ročníkoch sa 

väčšinou konajú neskôr (o 10.00 h alebo poobede), takže je to už menej náročné. 

Bolo náročné študovať právo v nemeckom jazyku, v inom štáte a učiť sa? 
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Študovať v inom štáte a jazyku je istotne náročnejšie, ale nie nezvládnuteľné. Rozhodujúci je 

podľa mňa (popri talente na cudzie jazyky) záujem o spoznávanie inej (i keď dosť blízkej) 

krajiny, jej dejín, spoločenského a politického života. Dôležité je teda, aby človeka štúdium 

bavilo. 

Si spôsobilý robiť právnickú prax na Slovensku, alebo to, že si robil právo v Rakúsku, 

ťa “obmedzuje” len na Rakúsko? 

Štúdium sa dá na Slovensku nostrifikovať, otázka je samozrejme s hľadaním práce. Tu sa dá 

uvažovať buď o práci s medzinárodno-právnym alebo európsko-právnym rozmerom, príp. 

pracovať i so slovenským vnútroštátnym právom a danú problematiku si naštudovať. 

Líši sa život študenta v Rakúsku v porovnaní so slovenským študentom? 

V Rakúsku je organizácia štúdia podstatne voľnejšia než na Slovensku. Nie je predpísaná 

žiadna normatívna dĺžka štúdia ani termíny jednotlivých skúšok. Každý si môže sám určovať 

tempo štúdia. Dôležité je mať motiváciu, udržať disciplínu a nezačať sa “flákať”. Zo systému 

samozrejme vyplýva, že neexistuje nič také ako “krúžky” na slovenských vysokých školách. 

Spoluštudujúci, s ktorými sa človek stretáva na prednáškach, sa často menia. Nadväzovanie 

trvalejších kamarátskych vzťahov je preto ťažšie. 

Čo teraz robíš? 

V júni som urobil posledné skúšky, v lete som potom odovzdal diplomovú prácu, ktorej 

vyhodnotenie som dostal na jeseň. Momentálne čakám už len na diplom. Chcem ísť na stáž na 

súd do Rakúska a po jej skončení sa chcem venovať práci s európskym právom. 

Čo by si rád dosiahol v budúcnosti? Máš nejaký “kariérny” sen? Akej oblasti v práve by 

si sa rád venoval? 

Chcem pracovať, ako som spomenul, s európskym právom. Nejaký konkrétny kariérny sen 

nemám, ale myslím, že každý právnik by sa mal snažiť byť špičkovým odborníkom vo svojej 

oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internátna „prvá pomoc“ 

Autor textu: Nina Gotzmannová, 3. ročník 

Každý študent žijúci na internáte dlhšie ako tri dni vie, že je to niečo, na čo nikdy nezabudne, 

stokrát oľutuje, ale o niekoľko rokov na to bude spomínať so širokým úsmevom na tvári. Hoci 

sa ubytovacie podmienky zdajú neznesiteľné, pleseň v sprchách a nesplachujúci záchod na 

nevydržanie, otravní spolubývajúci a strava na zaplakanie, o pár rokov bude toto semenište 

nerestí zvané internát len dobrým zdrojom zábavných historiek všetkých druhov. 

Existuje však pár maličkostí, ktoré niekoľkoročný „dobrovoľný pobyt“ v tomto študentskom 

väzení dokážu celkom účelne a milo spríjemniť. Jednou z nich je župan. Možno je to trochu 

snobské alebo staromódne, ale nie každý spáva v pyžame vhodnom pre zrak celej chodby. 

Zato ho každý ocení pri fajčiarskych posedeniach na balkónoch, náhlych „chodboviciach“ 

alebo pri nečakanej návšteve rodičov práve noc po tom, čo ste po búrlivom večere zaspali 

(takmer) oblečení. Taktiež „solídny“ a objemný hrnček ocení každý milovník kofeínu. Stačí si 

naliať kávu raz a pomaly z veľkého „vedra“ popíjať celé ráno. Skvelými pomocníkmi sú aj 

plastové misky na jedlo od mamičky, rodinné balenie sladkostí na ťažké chvíle, korková 

nástenka na odkazy pre spolubývajúcich… Avšak aj rozdvojku využije každý. Počet 

nabíjačiek na telefón, stolných lámp, fénov, kuliem či notebookov, vynásobený 

spolubývajúcimi, sa neustále zvyšuje. Elektrické zásuvky v internátnych stenách tomuto 

nárastu tvrdošijne odolávajú a svoj počet nemenia. 

Jednou z vecí z kategórie „luxus“ je minichladnička. Je to možno trochu neobvyklé vybavenie 

internátnej izby, ale dá sa v nej uschovať veľa vecí čerstvých a aj studených. Od ovocia a 

zeleniny pre milovníkov čerstvej stravy, až po olivy, sódu či ľad pre zábavychtivých jedincov. 

Komu sa nechce chodiť často do obchodu a chce sa vopred vybaviť pre svoj budúci privát, 

minichladnička je investícia, ktorá sa oplatí. 

Napokon je tu minižehlička. Dokonale odstráni stopy po preflámovanej noci na obľúbenom 

oblečení, zakryje stopy po praní v umývadle a zabezpečí svojmu majiteľovi nehynúcu slávu a 

obdiv v radoch svojich spolubývajúcich. Takže, hor sa do nakupovania! 
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Internát či privát? 

Autor textu: Lucia Makayová, 2. ročník 

Univerzita Komenského disponuje dvoma študentskými domovmi, a to ŠD Družba a ŠD Ľ. 

Štúra. I tak je počet lôžok obmedzený a nie každému študentovi sa podarí ubytovať na 

niektorom z internátov. Kritériá prideľovania ubytovania sú na jednotlivých fakultách rôzne. 

Na Filozofickej fakulte je rozhodujúci počet kilometrov od miesta bydliska, na ďalších 

fakultách uplatňujú bodový systém, do ktorého zahŕňajú okrem vzdialenosti bydliska aj 

prospech, zaangažovanosť v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, sociálnu situáciu či 

zdravotný stav študenta. V prípade, že sú všetky izby obsadené, je možnosť čakať na 

uvoľnenie v poradovníku. Ceny za jedno lôžko sa pohybujú v priemere od 1100 do 1500 

slovenských korún, čo zároveň závisí od počtu spolubývajúcich na izbe a jej vybavenia. A aká 

je spokojnosť s úrovňou bývania? Najčastejšie sú sťažnosti na chýbajúci alebo z hygienického 

hľadiska nevyhovujúci nábytok, vrátane starých matracov. Menších či väčších 

„spolubývajúcich“ zo zvieracej ríše študenti občas nachádzajú aj v sprchách. Pokazené svetlá, 

chýbajúce kľučky, niekedy aj celé dvere. I to je realita, s ktorou naši študenti dennodenne 

bojujú. Nedoriešeným problémom sú aj internetové prípojky. Vysokoškolák je v súčasnosti 

odkázaný na internetové zdroje a často musí vyučujúcim vysvetľovať, že internet nie je na 

slovenských internátoch až takou samozrejmosťou, ako by sa zdalo. Existuje však aj dobrá 

správa z inter(nát)ných kruhov. Úroveň školských domovov sa zlepšuje! Pokiaľ sa nad týmto 

faktom pousmejete, môžete si vybrať z dostatočnej ponuky bratislavských privátov. Ich ceny 

sa pohybujú okolo 3000 až 6000 korún. Nechýba vám však súkromie, internet a kľučky na 

dverách. 
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Čakám, čakáš, čakáme... 

Autor textu: Zuzana Tučeková, 2. ročník 

Keď pamätníci komunistického režimu vidia viac ako dvadsať v rade stojacich ľudí, len tak 

nostalgicky prehodia: „To je rad ako pred „Tuzexom“. Ľudia čeliaci starostiam života na 

Slovensku v 21.storočí si pri takomto pohľade smutne povzdychnú: „ To je rad ako na 

podporu“. Študenti a budúci priekopníci moderného života v Európe len prevrátia oči a 

otrávene prehodia: „ To je rad, ako v škole na študijnom oddelení“. 

Je posledný piatok v septembri a druhý piatok školského roku. Na chodbe vedúcej k dverám 

študijných referentiek stojí asi dvesto ľudí márne sa snažiacich uchmatnúť si posledné zvyšky 

kyslíka, ktorý sa z úzkych priestorov stráca kozmickou rýchlosťou. Telo nalepené na tele, boj 

o každý kúsok vhodný na státie, nikto ani chvíľu neváha posadiť sa, hoci aj na stovkami 

študentov pošliapanú dlážku…. Čakám už asi dve hodiny. Zatiaľ sme sa posunuli asi tri 

metre, čo v preklade znamená 20 ľudí. A keďže ešte ani nevidím dvere svojej referentky, 

radšej nechcem ani počítať, ako dlho budem ešte v rade čakať... 

Dievčina, ktorá je o niekoľko miest predo mnou, dokonca stojí v paralelne v dvoch radoch 

naraz. Chalan, ktorý sa s nádejou predral k dverám svojej referentky, pred ktorými nestál 

nikto, smutne stráca posledné zvyšky nádeje. Zo stojaceho davu sa len niekto ozve: „Má 

dovolenku.“ Pre zúfalo vyzerajúceho chlapca však majú „dobrú“ správu. Môže sa postaviť na 

koniec hociktorého radu, ktorý si vyberie. Matematicky bude čakať večnosť plus-mínus tri 

hodiny… 

Kde sa stala chyba? Je viacero možností, nad ktorými sa môžeme zamyslieť. Na mnohých 

univerzitách už niekoľko rokov funguje systém zápisov predmetov cez internet, čím sa ušetrí 

čas, peniaze, študenti aj pracovníci univerzity sa vyhnú stresu. Na našej škole je takýto systém 

zatiaľ nedohľadne. Možno nám nedôverujú a myslia si, že taký druh média ako je internet, my 

študenti vysokej školy, nedokážeme ešte ovládať. Na druhej strane problémy spôsobujú 

tradične študenti – neschopní si predmety zapísať na zápise a všetko si potom odkladajú na 

poslednú chvíľu. Ale stáva sa, že aj keď si predmet študent zapíše, nedostane sa naň pre 

nedostatok miesta. A v tom prípade musí ísť na študijné oddelenie… 

Na otázku, či sa zmení situácia na študijnom, však nevie odpovedať nikto, hoci padlo mnoho 

sľubov počas „kortešačiek“ pred voľbami do študentského senátu. Skepticky sa však už teraz 

môžeme chystať na budúcoročné už pomaly tradičné – „čakám, čakáš, čakáme“... 
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Internát – ný domov... 

Autor textu: Ivana Pôbišová, 1. ročník 

Internát môžme interpretovať ako prechodný, resp. dočasný domov. Miesto, ktoré má 

študentom nahrádzať domov počas pobytu v cudzom meste. Slovo domov skloňujeme v 

tomto prípade vo viacerých pádoch. Opodstatnene? 

Medzi začínajúcimi študentmi koluje o internátoch pomerne skreslená predstava. Týka sa 

najmä zábavy, slobody, kontroly rodičov len prostredníctvom telefónu. Hoci práve tieto 

predstavy nie sú ďaleko od pravdy, zabúdajú na niečo podstatnejšie. Realita na internáte je na 

vlastné oči neporovnateľne horšia. Zo zatiaľ nezistených dôvodov sa sociálne zariadenia a 

kuchyňa maľujú až koncom septembra. To znamená, že momentálne sú nefunkčné. Vynára sa 

mi v hlave otázka, či sa len mne zdalo leto dlhé... 

Ďalšou príčinou sťažností je nehygienický systém na toaletách a v sprchách, ktoré ešte 

nedostávajú nový lesk. Na dverách totiž chýba označenie, komu sú určené... Ak si všimneme 

napríklad átriové domy, došli by sme k záverom o neželaných návštevách, ktoré k nám 

zavítajú cez spoločný balkón. 

Okrem študentov žijú na niektorých internátoch aj starší ľudia, ktorý sa morálku v budove 

nesnažia veľmi pozdvihnúť. Doteraz najväčším zážitkom bolo, keď dve približne šesťdesiat 

ročné panie hľadali spôsob, ako sa zbaviť terária, ktoré našli v jednej z miestností. Do úvahy 

pripadali viaceré možnosti – avšak oni si našli vlastnú cestu. Vyhodili ho z balkóna, priamo 

pod naše okná. Rovnako skončila aj stolička a niekoľko pohárov. Nazvať internát domovom 

je z tohto hľadiska nepredstaviteľné, ale bývajú s nami ľudia, s ktorými sa ho dá vytvoriť 

aspoň naoko. 
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Voľby vyhral Momko, kreslá obsadili všetci kandidáti 

Autor textu: Lucia Makayová, 2. ročník 

Do študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave pribudlo päť nových členov. Rozhodli o tom študenti fakulty v doplňujúcich 

voľbách, ktoré sa uskutočnili v stredu 18. októbra. Päť voľných kresiel v senáte teda obsadili 

všetci piati kandidáti. Ako staronoví členovia boli zvolení Szabolcs Mózes a Dušan Jurčo. 

Pribudol k nim absolútny víťaz Miloš Momko, pričom nežné pohlavie zastupujú Alena 

Bohunická a Miroslava Dírerová. Dvaja zvolení študenti zároveň doplnia Ubytovaciu komisiu 

AS FiF UK, ktorú momentálne vedie Michal Chovanec. Študentskú časť AS FiF UK tvorí 

desať študentov, ktorí zostávajú vo svojej funkcii dva roky. Podľa Chovanca je dôležité mať 

záujem, nielen hľadať výhody, ktoré by mohli z činnosti v senáte vyplývať. 

Volebná komisia vydala 100 hlasovacích lístkov, z ktorých sa v urne ocitlo 91. I keď sa počet 

odovzdaných hlasovacích lístkov v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami zvýšil, záujem o 

zvolenie si zástupcov študentov klesá. Poslucháči fakulty prichádzajú kvôli  

svojej ľahostajnosti o študentské práva. „Filozofická fakulta má vyše 3000 študentov, ak sa 

volieb zúčastní 50 ľudí, tak to považujem za úspech,“ uviedol svoju prognózu deň pred 

voľbami Chovanec. Do posledných volieb sa zapojilo sto ľudí. „Vtedy bol však veľký záujem 

aj o besedu s kandidátmi,“ dodal. Jeden z dôvodov malej účasti je aj slabšia informovanosť, 

ktorá ako Chovanec priznal, uviazla na troch katedrách na Štúrovej ulici. 

Študentská časť AS FiF UK sa momentálne zaoberá zavedením elektronického zápisu, ktorý 

by mal byť samozrejmosťou už o pár rokov. Predtým sa však plánuje trojročná testovacia 

prevádzka. 
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Dvere do zahraničnej vysokej školy- Sokrates, Erasmus 

Autor textu: Zuzana Tučeková, 2. ročník 

Ste študent a stále nepociťujete výhody, ktoré nám prináša členstvo v Európskej únii? Potom 

je tu pre vás program Sokrates, ktorý vám otvorí dvere vysokej školy v jednej z členských 

krajín Únie alebo jednej z kandidátskych krajín. 

Socrates je program EÚ na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Pre študentov 

vysokých škôl je zaujímavý jeho podprogram Erasmus zameraný na oblasť vysokoškolského 

vzdelávania. Od roku 2003 je Univerzita Komenského oprávnená zúčastňovať sa tohto 

podprogramu a čerpať z neho finančné prostriedky aj na študentskú mobilitu. 

„Erasmus študentom“ môže byť študent všetkých ročníkov okrem prvého. Optimálne obdobie 

strávené na zahraničnej škole je 4–5 mesiacov, ktoré zahŕňajú semester aj so skúškovým 

obdobím. Existujú dva typy Erasmus študentov: s podporným grantom a s nulovým grantom. 

Podporný grant čiastočne pokrýva náklady na pobyt v zahraničí v závislosti od dĺžky a krajiny 

pobytu. Nulový grant neposkytuje žiadne finančné prostriedky na pobyt, ale dáva možnosť 

využívať všetky zľavy a výhody (napríklad neplatenie školného). Dopravu si študent hradí 

sám, môže však požiadať o čiastočnú refundáciu, avšak musí si vybrať najekonomickejšiu 

trasu a mať príslušné faktúry. Doprava motorovým vozidlom sa neprepláca. Ak sa stanete 

úspešným účastníkom konkurzu pripravte sa na papierovanie. Zvládnete to však hravo, lebo 

zahraničné pobyty sa vybavujú v spolupráci s fakultným koordinátorom. Najprv vyplníte 

formuláre Student Application Form, Transcript of Records, Learning Agreement a po 

odsúhlasení pobytu zahraničnou univerzitou – Zmluvu o poskytovaní grantu, Prílohu k 

Zmluve o poskytovaní grantu, Confirmation e(v angličtine), Bescheinigung d (v nemčine), 

Confirmation f ( vo francúzštine), ktoré musia byt doručené najneskôr šesť týždňov pred 

vycestovaním. 

Nezabudnite, že po príchode na zahraničnú univerzitu je potrebné najneskôr do mesiaca 

požiadať Univerzitu Komenského o opätovné schválenie Learning Agreement. Po návrate zo 

štúdia je potrebné odovzdať formulár Transcript of Record, certifikát potvrdzujúci vašu účasť 

na zahraničnom štúdiu, potvrdenia o výdavkoch a správu o pobyte. Možno papierovanie 

pôsobí odstrašujúco, ale keď je vôľa, všetko sa dá zvládnuť. Využite teda svoju jedinečnú 

šancu, lebo Erasmus študentom môžete byť len raz počas svojho vysokoškolského štúdia. 
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Pribudnú ďalšie možnosti využitia preukazu ISIC? 

Autor textu: Rastislav Teplánský, 2. ročník 

Študenti Univerzity Komenského používajú každodenne svoj študentský preukaz. Týmto 

preukazom je bezkontaktná čipová karta MIFARE s pamäťou veľkosti 4 kB. V súvislosti s 

touto témou som oslovil Ing. Miroslava Ilavského, oblastného manažéra pre Slovensko 

spoločnosti EM-test-SK, s. r. o., ktorá je dodávateľom týchto preukazov a niektorých 

systémov pre Univerzitu Komenského v Bratislave. 

Ako hodnotíte svoju doterajšiu spoluprácu s Univerzitou Komenského v Bratislave? 

Univerzita Komenského začala ako jedna z prvých na Slovensku vydávať už v roku 2003 

preukazy vo forme bezkontaktnej čipovej karty. S približne 30 000 študentami je najväčšou 

univerzitou na Slovensku a našim významným partnerom v oblasti kariet, identifikačných 

systémov a systémovej integrácie. Našu štvorročnú spoluprácu môžem hodnotiť ako vysoko 

pozitívnu. 

S akými typmi preukazov sa môžeme stretnúť na našej univerzite? 

Študent denného štúdia do 26 rokov dostane kartu ISIC, pedagogickí zamestnanci ITIC, 

nepedagogickí zamestnanci, externí študenti a niektoré ďalšie skupiny majú preukazy s 

vlastným vizuálom UK, s odlišnou farebnosťou. 

Aké je uplatnenie študentských preukazov? 

Tieto karty neslúžia len ako identifikačný nástroj, ale sú multifunkčné. To znamená, že 

študent môže svoj preukaz využívať ako dopravnú kartu na cestovanie, vo viacerých štátnych 

vedeckých knižniciach a knižniciach vysokých škôl, na uplatnenie rôznych výhod, zliav a 

benefitov. 

Je teda možné tieto preukazy používať aj mimo univerzity? 

Áno, umožňuje to systémová integrácia týchto preukazov v tzv. systéme EMBASE, ktorý bol 

vytvorený a je spravovaný spoločnosťou EMCARD a.s. Táto spoločnosť celoslovensky 

združila emitentov kariet a zabezpečila, že poskytovatelia služieb uznávajú preukazy vydané 

na univerzitách, vysokých školách a najnovšie aj niektorých stredných školách. Viac sa o 

možnosti využitia preukazov v externých aplikáciách dočítate na webovej stránke tejto 

spoločnosti www.emcard.sk. 

A čo využitie preukazov priamo na pôde univerzity? 

Na pôde Univerzity Komenského preukaz umožňuje napríklad kontrolovaný vstup do 

vybraných učební, budov, vnútorných priestorov a na parkoviská. V budúcnosti sa bude riešiť 

vstup s turniketmi do niektorých budov a internátov. Možné je využitie preukazov na 

bezhotovostné platby a objednávanie obedov v univerzitnej jedálni, platby za kopírovanie, 

knižničné služby, na evidenciu dochádzky zamestnancov a podobne. Uplatnenie je široké, 

závisí čisto od požiadaviek a finančných možností univerzity. 

Karta teda môže fungovať aj ako elektronická peňaženka? 

http://web.archive.org/web/20070712171745/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/104/pribudnu-dalsie-moznosti-vyuzitia-preukazu-isic


Áno, ako vnútorný platobný okruh s možnosťou nabitia kreditu na osobné účty držiteľov 

kariet a jeho odčítavanie pri platbách za rôzne tovary a služby. Iným variantom je zapísanie 

kreditu priamo na kartu a odčítavanie z nej. Presne takto fungujú preukazy u niektorých 

dopravcov, hlavne v podnikoch SAD. 

Študenti považujú za štandard aj využívanie svojich ISIC preukazov na uplatňovanie 

komerčných zliav. Aké výhody v tomto smere poskytuje karta ISIC? 

Poskytovanie komerčných zliav je spojené so zakúpením licencie ISIC na príslušný 

akademický rok. Partnerská spoločnosť CKM SYTS, ktorá je výhradným predajcom 

licencií ISIC na Slovensku má uzavreté dohody s viacerými predajcami a poskytovateľmi 

služieb. Títo partneri študentom so zakúpenou licenciou poskytujú výhodné zľavy. Medzi 

tieto spoločnosti patria viaceré obchodné siete, kníhkupectvá, stravovacie reťazce a dopravné 

spoločnosti u nás i vo svete. Študenti využijú tieto zľavy hlavne v zahraničí počas letných 

brigád. Držitelia preukazu takisto uvítajú zľavy na rôzne kultúrne a športové podujatia, v 

niektorých lyžiarskych strediskách a podobne. Podrobné informácie nájdete na webovej 

stránke www.isic.sk. 

Aké sú najčastejšie otázky a problémy študentov, s ktorými sa stretávate? 

Študenti sa na nás obracajú najmä pri individuálnych problémoch so svojimi preukazmi, či už 

ide o neuznanie nároku na zľavu u poskytovateľov služieb, problémy s aktiváciou preukazov 

na univerzitnom termináli, riešenie tzv. mimoriadnych udalostí, ako je strata, zničenie, alebo 

nefunkčnosť preukazu a pod. Takisto ich zaujímajú možnosti využitia svojho preukazu. 

Všeobecne je dôležité, aby si študent po zápise do ďalšieho ročníka, pripravení a nahraní 

príslušných údajov, aktivoval svoj preukaz na univerzitnom termináli. Je potrebné pozorne 

čítať hlásenia na obrazovke terminálu a uistiť sa, že študentská, železničná aj dopravná časť 

boli aktivované správne. V prípade akýchkoľvek problémov je potrebné kontaktovať 

oddelenie čipových kariet na rektoráte. Aj pri strate, odcudzení alebo poškodení preukazu je 

potrebné navštíviť toto pracovisko. V prípade problémov s uznaním preukazu u niektorého z 

partnerov zapojeného v EMBASE, je možné napísať e-mail na: emcard@emcard.sk. 

Aké novinky ste pripravili pre akademický rok 2006/2007? 

V spolupráci so spoločnosťou FaxCopy sme celoslovensky spustili projekt Študent Plus, ktorý 

umožní po aktivácii tejto služby na univerzitnom termináli použiť študentský preukaz ako 

elektronickú peňaženku na kopírovanie vo vybraných pobočkách FaxCopy na Slovensku, so 

získaním 10 percent kreditu naviac. Momentálne to využívajú už študenti ôsmich univerzít a 

vysokých škôl v SR. Verím, že aj Univerzita Komenského sa zapojí do tohto projektu a 

poskytne túto možnosť svojim študentom. 

 

 

 

 



Na slovíčko s ... Michalom Chovancom, predsedom ubytovacej komisie Akademického 

senátu 

Autor textu: Zuzana Ačjaková, 2. ročník 

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu otvoril predseda ubytovacej 

komisie Filozofickej fakulty UK Michal Chovanec. Túto skutočnosť sme využili a Michala 

sme sa spýtali aj na informácie súvisiace s ubytovaním v študentských domovoch. 

Prečo si sa rozhodol stať sa súčasťou Akademického senátu? 

Nepochádzam z Bratislavy, ale z Nových Zámkov. Všimol som si problémy s prideľovaním 

internátov, nie všetko tam bolo v poriadku. Nedostal som ubytovanie v priestoroch, ktoré 

poskytuje Univerzita Komenského v Bratislave, býval som tak na Mladosti, ktorá patrí STU. 

Preto som si za miesto pôsobenia vybral práve ubytovaciu komisiu. Študenti vo veľkej miere 

za svoje práva nebojujú, vlastným pričinením som teda chcel prispieť k odstraňovaniu 

nedostatkov. Miesto v komisii mi však ubytovanie nezaručí, tiež sa ma týkajú rovnaké kritéria 

Ako pracuje ubytovacia komisia? 

Pracujeme predovšetkým v letnom semestri, kedy vybavujeme žiadosti týkajúce sa 

ubytovania. Po začiatku nového akademického roka sú už miesta na lôžka vybrané. Naša 

práca tým v podstate končí. Každá fakulta má vlastnú komisiu. Tú našu tvoria traja študenti, 

ktorých mandát trvá dva roky. Ja v nej pôsobím už jeden rok. Po doplňujúcich voľbách, ktoré 

skompletizujú študentskú časť akademického senátu máme spoločné zasadnutie. Tam volíme 

predsedu a dvoch podpredsedov. Mňa zaúčal Martin Braxatoris, ktorý štúdium na našej škole 

už ukončil. 

Koľko členov má komisia? 

Tvoria ju traja ľudia. Žiaľ, takmer všetko ide cez moje plecia. Ostatní kolegovia majú viac 

absencie, ako sú prítomní. Počas letných prázdnin ma však zastúpil Dušan Jurčo. Teraz som v 

komisii iba ja, z volieb vzišli dvaja študenti, ktorí komisiu doplnia. 

Ako často máte zasadania? 

Počas môjho pôsobenia to bolo štyri až päťkrát počas semestra. Intenzita spoločných stretnutí 

je v letnom semestri, kedy sa podávajú žiadosti o ubytovanie, vyššia. V zimnom semestri sa 

stretávame menej. Vtedy si vzájomne vymieňame informácie aj s komisiami z ostatných 

fakúlt, informujeme aj riaditeľa internátov. Naposledy sme prerokovali zvýšenie ubytovacích 

poplatkov na internáte Družba. Na najbližšom spoločnom stretnutí zas budeme riešiť aj 

žiadosti ohľadom internetu na internátoch i voľbu nového predsedu univerzitnej komisie. 

Bývala líderka už ukončila štúdium, mandát jej teda zanikol. 

Podľa akého kľúča rozdeľujete internáty? 

Prednosť dostávajú starší študenti od druhého ročníka, potom prichádzajú na rad prváci. 

Žiadosti sa delia v pomere 7:3. Každému prvákovi sa spolu s pozvánkou na školu zasiela aj 

žiadosť o ubytovanie. 
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*Aké aspekty zohľadňujete pri žiadostiach o ubytovanie? * 

Tieto kritéria sú zverejnené aj na internete. Najdôležitejšia je vzdialenosť od miesta bydliska, 

ktorá sa uprednostňuje pred študijným prospechom. Do všetkého sa však započítava aj 

sociálne zázemie študenta a jeho zdravotný stav, teda či nie je držiteľom preukazu zdravotne 

postihnutej osoby. U starších sa zohľadňuje aj prospechové štipendium, kedy sa im 

vzdialenosť v kilometroch zdvojnásobuje. To isté platí aj o polosirotách. Študenti poberajúci 

sociálne štipendium i ťažko zdravotne postihnutí dostanú lôžka bez ohľadu na vzdialenosť. V 

prípade, že si dvaja žiaci požiadajú o spoločnú izbu a navzájom sa napíšu ako svoji 

spolubývajúci, ich šance na pridelenie danej izby vzrastú. 

Neplánujete zaviesť bodový systém tak, ako je to aj na iných fakultách? 

Nie. A to ani v prípade elektronických žiadostí. Úplne sme od toho chceli upustiť. Jedným z 

dôvodov bol aj fakt, že sa zvýšil počet sociálnych štipendistov, čo zabralo značné množstvo 

ubytovacích miest. Keby sme automaticky pridelili ubytovanie sociálnym študentom, 

poberajúcim ZŤP dávky a prospechovým štipendistom, ukrátili by sme žiakov, ktorí nemajú 

dobrý prospech. Napríklad ľudia pochádzajúci z Košíc by tak vôbec nemuseli dostať 

ubytovanie. 

Nastali počas vášho pôsobenia v komisii nejaké zmeny? 

Áno, vzdialenosť v kilometroch už nikto neurčuje, ale určuje sa sama na základe prijatých 

žiadostí o ubytovanie. Teraz bola určená hranica na 178 kilometrov, v minulosti to bolo 250 

km. Chcel by som zmeniť aj dochádzku členov komisie. Mnohí si totiž neplnili svoje 

povinnosti a zasadaniam sa vyhýbali. Inak, zasadnutia sú určené aj pre verejnosť. 

Záujemcovia tam prísť môžu, členovia musia, ale žiaľ nechodia. UK má trinásť fakúlt, no 

napriek tomu sme mali problémy, aby bola komisia vôbec uznášania schopná. 

Aké novinky pripravujete? 

Doteraz sme všetky žiadosti nahadzovali do počítača ručne. Chceme teda požiadať o 

elektronický zápis žiadateľov o ubytovanie. Zároveň by sme chceli upraviť webovú stránku. 

Študenti nasľubovali v tomto smere pomoc, miesto činov však prišli výhovorky. 

Aké vlastnosti by mal mať člen komisie? 

Predovšetkým by mal mať čas a byť trpezlivý. Hovorím z vlastnej skúsenosti, počas môjho 

pôsobenia som už vybavil „iks“ telefonátov a musím priznať, že niektorí ľudia sú veľmi 

neodbytní. Ja som sa im snažil pomôcť, ako som najlepšie vedel. S jednou mamičkou som 

časť dňa navštevoval viaceré bratislavské internáty. Člen komisie by teda mal mať aj určitý 

prehľad v oblasti, kde pracuje. Verím, že svojou snahou dopomôžeme študentov k lepšiemu 

bývaniu počas štúdia na našej univerzite. 

 

 

 



Komunikácia – záchrana alebo rozbíjač? 

Autor textu: Zuzana Modrovichova, 4. ročník 

Každá žena a každý muž vie, že pochádzame z inej planéty. Nikto si nerobí ilúzie o tom, že 

hovoríme jedným jazykom, že myslíme rovnakým mozgom a keď hovoríme „áno“, všetci tým 

myslíme klasické áno. Nikto už neverí, že sme stvorení na komunikáciu medzi sebou, že sme 

sa narodili preto, aby sme v mieri a v pokoji nažívali bok po boku. Nie je to žiadna cynické 

konštatovanie, ani zatrpknutá pravda. Jednoducho je to fakt a čím skôr si na to človek zvykne, 

tým krajšie sa mu bude žiť a najmä prežívať vzťahy. Žena a muž sú stvorení jeden pre 

druhého a môžu byť spolu dokonca veľmi šťastní, ale musia rátať s veľkými komplikáciami, 

ak sa nezmieria s nezmieriteľnými rozdielmi medzi nimi. Napríklad aj takýmito: 

„Zlatko, nepodnikneme niečo? Poďme niekam von…Nemohol by si ma zobrať do kina?“ 

„Nechce sa mi miláčik, mám za sebou náročný týždeň v práci, jediné po čom túžim je ľahnúť 

si a prečítať niečo dobré. Vieš čo, sadni si ku mne a pozrieme si nejaký film.“ 

„Film? Televízor pozerám celý týždeň keď som sama doma a ty v práci. Je víkend, mali by 

sme ísť von. Ty si unavený, ale ja som unavená z toho, že sme stále doma.“ 

„Tak ty si unavená. Ja makám celý týždeň, aby si bola spokojná, aby si sa mala dobre, aby si 

mala všetko, čo si len zaželáš a ty si to vôbec nevážiš. Načo to potom robím? Ty nikdy nie si 

spokojná.“ 

„Pre mňa? Čo tým chceš povedať, že to robíš pre mňa? Radšej by som ťa mala doma a trávila 

s tebou čas. Nevyhováraj sa láskavo na mňa, len preto, že ty si workoholik. Nikam 

nechodíme, nič nerobíme.“ 

„Nikam nechodíme? A čo minule keď som išiel s tebou na to otravné divadelné predstavenie s 

tvojimi hlúpymi kamošmi. Išiel som tam len kvôli tebe. A minulý mesiac sme boli…“ 

„Otravné divadlo? Tak otravné divadlo? Ja som sa snažila týždne zohnať lístky, robím nám 

program, snažím sa, aby si aspoň trochu kultúrne žil a ty! Ty nikdy neoceníš moju snahu, 

ktorú do tohto vzťahu vkladám. Čo robíš pre nás dvoch ty?“ 

„Ja zarábam peniaze a makám ako fretka. Aby si ty mohla chodiť do divadla a neviem kam 

ešte. A teraz by som si rád oddýchol, som naozaj unavený. Mohla by si ma nechať desať 

minút na pokoji?“ 

„Nenechám ťa na pokoji, zabudni na to. Ja tiež pracujem, chceš tým povedať, že moja práca 

je menej dôležitá ako tvoja?“ 

„To som nepovedal, nechytaj ma za slovo. Povedal som len, že možno pracujem viac ako ty, 

keďže som živiteľ rodiny. A teraz už naozaj stačilo.“ 

„Nestačilo, nebudeme naše problémy zametať pod koberec. To robíme stále. Musíme si o tom 

pohovoriť a vyriešiť to. Ty od problémov iba utekáš.“ 

„Akých problémov? Ja si chcem pozrieť film, ty chceš ísť von. Žiadne problémy nemáme. Ty 

urobíš drámu z čohokoľvek, príliš to prežívaš. Skrátka sa chceš hádať.“ 

„Ja že sa chcem hádať? Tak to si prehnal. Poď sem, kam ideš, ešte sme neskončili, počuješ?! 

 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20071020233233/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/102/komunikacia-zachrana-alebo-rozbijac


Iné nemusí byť vždy lepšie (Ako sa spúšťa myšlienka na neveru) 

Autor textu: Broňa Horváthová, 4. ročník 

„Poznáš ten pocit, keď aj napriek super vzťahu chceš vyskúšať niečo nové?“ spýtal sa ma v 

jeden piatkový večer kamarát. Trochu som sa začudovala. On, taký seriózny a vždy verný 

svojej dlhoročnej frajerke, a naraz pochybuje? Než som však stihla spustiť prednášku, ako si 

má človek vážiť pekné, harmonické (a niekedy trochu ubíjajúce) partnerstvo, dala som mu za 

pravdu. „Nie je za tým nikto konkrétny, ale pri pohľade na dievčatá mi napadne, aké by to 

bolo s inou,“ vysvetľoval mi. A mne neostalo nič iné, ako súhlasiť. 

Začiatky randenia sú u každého rovnaké. Dotyčná osoba je bezchybná, mimoriadne nadaná, 

vtipná a krásna. Prosto dokonalá. A kto tvrdí opak, bude s vami „na nože“. Obhryzené nechty 

a neustále poťahovanie nosom vám pripadajú originálne a chutné. Lenže po troch mesiacoch 

začínate pomaly pripúšťať, že nejaké chybičky by sa na nej/ňom predsa len našli. Pravdaže, 

ešte stále ste v eufórii keď spolu spievate „vašu“ pesničku a zaľúbene si pozeráte do očí. O 

ďalšie tri mesiace slepá zamilovanosť končí a vy sa chtiac-nechtiac musíte konfrontovať s 

realitou. Je síce fajn tráviť spolu nedeľné popoludnia v teplákoch pri televízore, ale vzrušenie 

z neznáma, typické pre prvé fázy zaľúbenosti, je preč. Svojho partnera však ľúbite a 

nevymenili by ste ho za nič na svete, ale…Skutočne ste o tom presvedčení? 

Pol roka vo vzťahu dá zabrať aj tomu najodolnejšiemu človeku. Papučová kultúra, dévedéčka, 

sem-tam nejaký výlet do centra mesta – to všetko naznačuje, že ste zleniveli. Vaša láska je 

krásne bezpečná, istá, pokojná...nudná.  

A tak každému po nejakej dobe v partnerstve napadne, či je ešte stále príťažlivý pre nezadané 

osoby druhého pohlavia. Konkrétne pre atraktívne nezadané osoby. V žiadnom prípade 

nechcete oklamať partnera a rozvíriť ustálenú hladinu vzťahu, dokonca odmietate aj nevinný 

flirt. Ale aj tak sa začnete zamýšľať, či by si vás tá fešanda z vedľajšieho domu všimla, ak by 

ste boli single. 

„Keď som sa naposledy hádal s frajerkou, ledva som sa zdržal myšlienky, že pri výbere som 

sa sekol. Jana by bola celkom iná...,“ zasnene sa mi zdôveroval kamarát. Vtedy som si na to 

spomenula. Na neho, na Janu a ich spory. Expriateľka Jana by nebola iná, to viem bezpečne. 

Koniec-koncov, prečo by mu inak vzťah s ňou krachol? Ale kamaráta som pochopila. Po 

niekoľkoročnom partnerstve si občas každý pripadá nezaujímavý, všedný a úplne dostupný 

pre človeka, ktorý by vás mal neustále obdivovať. Takýmto spôsobom sa spúšťa rýchla smrť 

vzťahu – vy chcete byť ešte stále ten dokonalý a to isté vyžadujete od partnera. Ak si k tomu 

prirátame stereotyp, hádky o tom istom a neriešenie problémov za horúca, nakoniec sa nám 

ten flirt nemusí zdať až taký nemorálny. Nevšímavosť tu teda zohráva úlohu kata. 

Ako sa vraví – nuda nastane, keď bolo povedané všetko. Je dôležité ponechať si aj v tom 

najdlhšom partnerskom spolužití svoje tajomstvá. To, že niekoho ľúbime, ešte neznamená, že 

má byť našim spovedníkom. Je však hlúpe zahadzovať takmer ideálny vzťah len kvôli tomu, 

aby sme sa presvedčili o vlastnej fyzickej príťažlivosti. Ale ak by túžba po neznáme bola 

predsa len silnejšia ako vy, uspokojte sa s potenciálnymi ctiteľmi. Pretože tí dokážu okoreniť 

každodennosť vzťahu bez toho, aby sme my ublížili im alebo oni nám. 

 

 

http://web.archive.org/web/20071020233228/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/101/ine-nemusi-byt-vzdy-lepsie-ako-sa-spusta-myslienka-na-neveru


A nastal amen alebo „Ako sa rozísť slušne“ 

Autor textu: Broňa Horváthová, 4. ročník 

Áno, aj to sa dá. Lenže mnohí si mýlia pojmy s dojmami, a naraz vybľabocú aj to, čo by 

nemali. Predstavme si modelovú situáciu – máte partnera, kedysi (ale to už si ani nepamätáte 

kedy) ste ho dokonca zbožňovali. Lenže buď sa zmenil on, alebo ste sa zmenili vy, skrátka 

niečo sa stalo a vy ho už „nemusíte“. Ako ho však taktne, milo a najmä dôrazne poslať 

kadeľahšie? 

Prvý krok je uvedomiť si, v akej situácii sa, chúďa, nachádza. Má vás rád, lipne na vašich 

slovách a možno si aj predstavuje s vami svoju budúcnosť. Lenže vy s ním už nie. Pekne sa 

posaďte a spomeňte si, ako vám bolo, keď vás niekto naposledy poslal k vode. Cítili ste sa 

fajn? Bol život hneď veselší? Tešili ste sa? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, tak 

tu nemáte čo robiť. Pravdepodobne ste anjelstvo samo, a preto sa vás pozemské veci netýkajú. 

Pokiaľ ste však odpovedali nie, tak máte prvý krok za sebou. Každému je po rozchode nanič, 

aj keď cerí zuby ostošesť a tvári sa, že to čakal. Na základe autopsie ste teda pochopili, ako sa 

človek cíti, keď prestane byť milovaný.  

Potom by ste si mali premyslieť, ako formulovať vetu, aby bolo jasné, kam ňou mierite. Nie 

ako ja, keď som ešte v adolescentnom veku povedala zbohom formou SMS-ky. Odpoveďou 

mi bolo romantické vyznanie lásky. Takto sa to nerobí! Ani cez mail, icq, ani cez partnerovho 

kamaráta. Nie! Ak sa už rozchádzate, zabudnite na zbabelosť a riešte to „face to face“. 

Pokojne chyťte partnera za ruku a porozprávajte mu o svojich pocitoch. Prečo vám už 

nevyhovuje, prečo mu dávate zbohom. Avšak pozor – vyhnite sa rečiam typu „ty si zaslúžiš 

niečo lepšie/nikdy ťa neprestanem mať rada/budeme kamaráti“. Nebudete kamaráti. Môžete 

sa tak tváriť, ale to je všetko. Milí páni, môžete vari byť priateľom svojej ex-lásky, ktorá vám 

po čase začne vychvaľovať prednosti svojho nového milenca? Budete sa tešiť z jej šťastia, 

ktoré získala na úkor vášho? 

Pri rozhovore sa rovnako stráňte ako klamstiev, tak prílišnej úprimnosti. Nezvaľujte vinu len 

na seba, aby ste uľavili svojmu svedomiu, rovnako ale váš onedlho bývalý partner nemusí 

vedieť všetko. Načo mu je informácia, že jeho ošúchané historky vás znervózňujú a že teraz si 

hodláte užívať každý víkend s iným človekom? Úprimnosť je krásna len pokiaľ sa týka 

kladov. Pristupujte citlivo, ale rázne. Formulácia „naše cesty rozišli/náš vzťah ma už 

nenapĺňa“ je síce otrepaná, ale účinná. Nikoho tým nezraníte, ale ani nedopletiete. A čarovné 

slovko „prepáč“ na záver je nevyhnutné. 

Po rozchode dajte bývalej láske čas na zotavenie. Takže logicky by ste mu/jej nemali 

písať SMS, telefonovať alebo si dohadovať stretnutie. A už vonkoncom ju neinformujte o 

novom partnerovi a nekonečných žúroch, ktorých sa zúčastňujete. Zároveň je však necitlivé 

vôbec sa nezaujímať o jeho osud. Po dvoch – troch týždňoch bude ako-tak pripravená/ý 

stretnúť sa s vami. Môžete si vymeniť pár informatívnych e-mailov, ale už bez diskusií o 

vašom vzťahu. Nezabúdajte, že to vy ste ublížili. 

Neexistuje presná inštruktáž, ako sa rozísť. Všetko totiž záleží od dĺžky a intenzity vzťahu. Po 

piatich týždňoch randenia sa rozchádza inak ako po piatich rokoch vážnej známosti. 

Základom každého vzťahu je však slušnosť a citlivý prístup. A ten uplatňujte aj na jeho konci. 

27.11.2006 Kultúra Rekonštrukcia SNG si vyžiada investíciu jednej miliardy korún 

Autor textu: Andrea Ondo-Eštoková, 3.ročník 

http://web.archive.org/web/20071020233223/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/100/a-nastal-amen-alebo-ako-sa-rozist-slusne
https://web.archive.org/web/20071221111502/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/126/rekonstrukcia-sng-si-vyziada-investiciu-jednej-miliardy-korun


Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá sa začne budúci rok, bude stáť 

bezmála 871,5 milióna korún, čo vrátane DPH predstavuje viac ako jednu miliardu korún. 

Cieľom je okrem iného dosiahnuť európsky štandard pre vystavovanie umeleckých diel na 

úrovni svetových trendov. Projekt je rozložený do štyroch etáp, podľa plánu by sa mal 

zrealizovať v časovom rozpätí 39 mesiacov. 

V posledných dvoch rokoch už renováciou prešiel galerijný Esterházyho palác. Jeho oprava si 

vyžiadala investíciu vo výške 32 miliónov korún. Ďalšie prostriedky, ktoré budú predchádzať 

rekonštrukcii, sú určené na prípravu stavby pre konkrétne práce. V roku 2005 sa na tento účel 

vyčerpalo viac ako 9,5 milióna korún a o niečo vyššia suma poputuje na prípravy aj v tomto 

roku. Podľa riaditeľky SNG Kataríny Bajcurovej chce galéria sprístupniť časť expozičných 

priestorov pre verejnosť v priebehu každej z etáp rekonštrukcie. 

Renovovať „národný dom umenia“ po 24 rokov jeho existencie prinútil SNG havarijný 

technický stav budovy. Pred piatimi rokmi dokonca musela značnú časť svojich priestorov 

uzatvoriť. Pod projekt rekonštrukcie sa podpísali Martin Kusý a Pavol Paňák z ateliéru 

Architekti BKPŠ, ktorých mená sa spájajú aj s návrhom Národnej banky Slovenska.  

Na základe prestavby a dostavby nových objektov získa galéria oproti súčasnému úžitkovému 

priestoru 7 343 metrov štvorcových. Po skúsenostiach spred dvoch rokov, keď havária 

verejného vodovodu poškodila zbierky v suteréne SNG, bude súčasťou opráv i vytvorenie 

protipovodňovej úpravy žľabov s odkanalizovaním pre náhle havarijné vody. Staré podlahy 

nahradia drevené parkety, pôvodnú dlažbu z nádvoria zase veľkoplošná. Zachované budú len 

stromy pred galériou. Najviditeľnejším prvkom renovácie má byť oddelenie nádvoria a 

vozovky na Rázusovom nábreží sklenenou stenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.11.2006 Kultúra Ne/mám rád slovenčinu 

Autor textu: Sabina Bašťovanská, 2. ročník 

Divadlo Ludus opäť ukázalo, že je naozaj kreatívnym centrom mladých nie len pre mladých. 

Nová divadelná koláž v tradícií Komenského „Škola hrou“ Ne/mám rád I. vychádza z poznania, 

že výchova a umenie sú neoddeliteľné. Zámerom realizátorov bolo odstrániť prirodzený i 

získaný odpor mladých ľudí k vyučovacím predmetom ako sú slovenský jazyk a literatúra, 

estetika a etika. 

Hru možno odporučiť tiež ako výchovný koncert pre žiakov 2. stupňa základných škôl či 

stredné školy. Netreba ju však prezentovať priamo ako výchovný koncert v tradičnom 

ponímaní, keďže mladí veľakrát takéto akcie nepochopia či zavrhnú. Vystúpenie má byť 

nápomocné takisto pre učiteľov a ukázať, ako by približne mala vyzerať vyučovacia hodina.  

Účinkujúcimi sú študenti vo veku 14 – 16 rokov. Kompletný nácvik trval tri mesiace, 

intenzívnejší skúšobný proces hodinovej hry prebiehal len dva týždne. Na výbere vhodnej témy 

sa podieľal hlavne režisér Kuba, ktorý čerpal zo známych literárnych diel ako Malý princ, Kniha 

džunglí či Ženský zákon. Herci využili aj klasické repliky z vtipných rozhovorov hercov Milana 

Lasicu a Jara Filipa. 

Vzhľadom na veľký záujem o rôzne vzdelávacie programy je naplánovaných veľa zájazdov z 

okolitých miest. Už je pripravené i pokračovanie Ne/mám rád II Hra bude vychádzať zo 

Sofokla, Miroslava Válka, ale aj Richarda Müllera. Budúcu sezónu je v pláne i tretí diel. 
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20.11.2006 Kultúra Carmen stále rozpaľuje publikum 

Autor textu: Daniela Dobáková, 2. ročník 

Slovenské národné divadlo už dlhé sezóny ponúka vo svojom repertoári najvýznamnejšiu a 

určite najpopulárnejšiu operu francúzskeho skladateľa Georgesa Bizeta Carmen. V deň svojej 

premiéry 3. marca 1875 sa však v Paríži nestretla s pochopením francúzskeho publika. 

Bizet sa v diele pokúsil o prínos nového smeru, ktorého hlavné postavy neoplývajú heroizmom, 

pokúsil sa vniesť do opery dovtedy neznámy dramatický realizmus. Dej je umiestnený do 

španielskej Sevilly, známej svojimi nebezpečnými býčími zápasmi, o to lákavejšími pre 

milovníkov pocitu ohrozenia. Hlavnou postavou je vášnivá, zvodná a prelietavá Cigánka 

Carmen (J. Sapara – Fischerová), ktorej nič nie je sväté. Svojím spevom, tancom a hlavne 

dráždivou aroganciou si dokáže podmaniť tak matadora Escamilia (M. Babjak), ako aj 

zadaného seržanta Dona Josého (A. Harant). Ten Carmen neodolá a opustí pre ňu skromnú 

Micaelu (K. Šlihavíková). 

Azda najpodstatnejším prínosom v opere je precítené stotožnenie sa J. Sapara-Fischerovej s 

úlohou ohnivej Carmen. Práve ona dokazuje, že opera a spev v nej nie je len vyumelkovaným 

presným „triafaním“ tónov podľa partitúry. Táto rola jej dovoľuje pohrať sa s každým tónom, 

a to v plnej miere využíva. Carmenine duševné stavy ako smútok, pohŕdanie, výsmech, či 

detinskú radosť nie je potrebné vyčítať zo svetelnej tabule s titulkami. Pokojne stačí zavrieť oči 

a počúvať v jej hlase práve tieto zmeny nálad. Rovnako aj Martin Babjak sa našiel v role 

bezstarostného toreadora, spievajúceho ústrednú melódiu bezpochyby známu pre každého 

fanúšika červeného tímu F1. 

Scénu tvorcovia vyriešili skromne a prakticky. Pohyblivá podlaha dáva možnosť rýchlo a 

nerušivo zmeniť charakter prostredia. Na jednej strane je to hľadisko na býčích zápasoch, na 

druhej strane lacná krčma. 

Čo možno vyčítať bratislavskej inscenácii, je zvláštny výber kostýmov jednotlivých 

účinkujúcich. Krásne šaty, pripomínajúce španielsku módu z konca 19. storočia, nemožno 

označiť ako rušivý element. Nájdu sa však aj dámske kostýmy so sukňami po kolená, ktoré by 

v danej dobe s istotou spustili lavínu nespokojnosti a pohoršenia publika. Ďalším nedostatkom 

zostáva voľba Cigánky, jednej z priateliek Carmen. Vzhľadom na to, že sa dej odohráva v 

Španielsku, blondína v role Cigánky ostala nepochopená a pôsobí rušivo. 

Nesmrteľná opera Carmen ako jedna z najhrávanejších na svete už vopred zaručuje úspech, 

ktorý navyše umocňujú zvučné mená sólistov divadla. 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20071220003501/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/17/carmen-stale-rozpaluje-publikum


20.11.2006 Kultúra Na skle maľované 

Autor textu: Zuzana Tiňová, 1. ročník 

Pred pár rokmi som bola ešte typickým umeleckým ignorantom 21. storočia, pre ktorého kultúra 

predstavovala dve hodiny strávené v kine na slaboduchej komédii. Potom mi ktosi ukázal, že 

skutočné umenie sa skrýva na pódiu divadiel, nie na plátne multikina. Srdce mi odvtedy najviac 

búši pri muzikáloch. Súhra tanca a hudby, všetka tá energia ma očarí natoľko, že len s nemým 

úžasom pozorujem to pravé Umenie. Naposledy tomu tak bolo na predstavení Na skle 

maľované. 

Už z prvého pohľadu na javisko Novej Scény bolo jasné, že režisér Ján Ďurovčík a celý jeho 

tím si dali záležať. Zazneli prvé tóny a tanečná skupina SĽUK ukázala, že na Slovensku sa 

máme predsa len čím pýšiť a naša kultúrna tradícia je na vysokej úrovni. Piesne vo folk-

rockovom štýle spôsobovali zimomriavky, ktoré neskôr zohrial úsmev, evokovaný humornými 

dialógmi, najmä medzi postavami Čerta (Marián Labuda ml.) a Anjela (Zuzana Tlučková). 

Samotný Jánošík sa na scéne objavil o čosi neskôr, najprv ako bábika v kolíske, o chvíľu ako 

muž z mäsa a kostí v podobe Jána Slezáka. Ten dal nášmu národnému hrdinovi podobu nie len 

statného zbojníka, ktorý bohatým bral a chudobným dával a vatru preskočil akoby nič. Z 

legendy urobil muža, ktorý miloval svoje dievča (Miroslava Partlová), žil, smial sa a tancoval. 

Dej kontinuálne naberal na obrátkach. Človek sa ani nenazdal a začul známe : „Čo som sa po 

horách naskákal…“ z piesne Zbohom buď lipová líška, avšak v novom šate. Zbojník zomrel, 

zobrala si ho Smrť (Katarína Hasprová), no opäť ožil v nekončiacom potlesku tancujúceho 

obecenstva, v každej ovácií a v každom ďalšom predstavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20071221111523/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/18/na-skle-malovane


27.11.2006 Rodová rovnosť Keď žena vraví „NIE“ 

Autor textu: Zuzana Maďarová, 4. ročník 

„Žena radšej podľahne násiliu ako vlastnej slabosti, a potom vyzerá situácia tak, že jej násilím 

vzali to, čo by bola aj tak dobrovoľne darovala.“ (Denis Diderot) 

Šípková Ruženka počas dlhého spánku čaká na princa, ktorý ju bozkom oslobodí; Popoluška 

vymetá komín a preberá s holubmi hrach, kým ju nájde princ a nasadí jej stratenú črievičku. 

Muž je chápaný ako aktívny subjekt, zatiaľ čo žena zostáva ako jeho protipól pasívnym 

objektom. Keďže tento stereotyp sa týka oboch komplexných bytostí, zahŕňa aj sexualitu muža 

a ženy. Nasleduje predpoklad správania sa, podľa ktorého neiniciatívna žena čaká na podnet z 

mužovej strany, no ešte stále by mu na prvý pokus nemala podľahnúť. Bez ohľadu na to, po 

čom túži. Muž preto pri počiatočnom odmietaní stupňuje tlak s istotou, že ak žena vraví „nie“, 

znamená to pravý opak. 

Vo všeobecnom podvedomí sa usídlil na základe uvedených predpokladov názor, že ženy majú 

sklony k masochizmu a prijímaniu utrpenia. Dokonca mnohí a mnohé berú utrpenie ako ženskú 

cnosť, údel. Obetovanie sa pre rodinu, deti, priateľov, trpiacich a všetkých, ktorí to potrebujú. 

Túžia ženy skutočne po utrpení a mužskom nátlaku, ktorý na seba môže vziať aj podobu 

sexuálneho obťažovania? 

Na Slovensku sa pojem sexuálne obťažovanie objavil tesne po páde komunizmu, hoci správanie 

ukryté pod týmto pojmom nie je v spoločnosti ničím novým. Jeho následky sú skľučujúce, no 

napriek tomu, u nás zatiaľ nedošlo k skutočnej verejnej diskusii. Aj to je dôvod, prečo sa stáva 

terčom každodenných vtipov a narážok, ktoré jeho problém zľahčujú. 

Sexuálne správanie – v nás 

Sexuálne správanie môže mať verbálne i neverbálne prejavy. Od sexuálnych návrhov rôzneho 

druhu, poznámok a komentárov, vtipov a historiek so sexuálnym obsahom až po návrhy a výzvy 

na sex. Pod neverbálnymi prejavmi sa chápu gestá, pískanie a cmukanie, vylepovanie 

pornografických obrázkov napríklad v kancelárii alebo rokovacej miestnosti. Zdá sa vám, že 

preháňam a ide len o hlúpy výmysel znudených feministiek? Podľa sociologických prieskumov 

hodnotí vylepovanie takýchto materiálov ako sexuálne obťažovanie 38 percent mužov a 56 

percent žien. (Bútorová 1996, s.100) Problém je len v tom, že na niektoré tieto prejavy si mnohí 

a mnohé z nás tak zvykli, že ich považujú viac za vtipné než dehonestujúce. Žena, ktorá verejne 

označí takéto správanie za obťažujúce, podstupuje riziko, že bude okolím vyhlásená za 

nedotklivú a precitlivenú. Kto ale určuje hranice, za ktorými stojí sexuálne obťažovanie? Niekto 

má strach obviniť nepríjemné popiskovanie, niekto priamy sexuálny útok. Na tom sa nezmení 

nič, kým obťažovaná osoba verejným pomenovaním vinníka a útoku postupuje riziko, že bude 

sama označená ako príčina. 

Nejde o výnimočný jav, keď znásilnená alebo obťažovaná žena bola obvinená z nosenia 

vyzývaného oblečenia alebo sa jednoducho došlo k záveru, že si to sama istým spôsobom 

„pýtala“. Pred niekoľkými mesiacmi sa v televízii objavil prípad ženy sexuálne obťažovanej 

zubárom. Žena v spolupráci s televíziou nahrala obťažovanie skrytou kamerou a napriek 

evidentnému sexuálnemu správaniu zo strany lekára bez pacientkinej odozvy, sa v niekoľkých 

periodikách objavili obeť osočujúce články a vyjadrenia, ktoré zodpovednosť presúvali na 

stranu pacientky. Nie je potom pochopiteľné, že žena bez dôkazu v rukách má strach označiť 

obťažujúceho a často podvedome aj navonok berie vinu na seba? 

http://web.archive.org/web/20070822165208/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/141/ked-zena-vravi-nie


Pôvod sexuálneho násilia 

Hoci som uvádzala príklady žien – obetí, sexuálne násilie nie je vrodeným biologickým 

predpokladom mužov. Ide o špecificky mužské správanie, nie však prírodou dané a nevyhnutné. 

Sexuálne obťažovanie je naučené správanie, pričom sa chlapci učia obťažovať už od útleho 

detstva. Prejavy moci a tzv. mužskosti sú tolerované okolím s odôvodnením, že môže vystrájať, 

veď je to živý chlapec. Preto chlapci môžu behať po chodbách v škole a pozerať dievčatám pod 

sukne, nárokovať si priestor vyhrážkami a ironickými poznámkami. Možno si ešte pamätáme 

situáciu, v ktorej chlapec neustále obťažujúci dievča vyvolal predpoklady, že sa mu páči. Ak 

pokladáme toto správanie v detstve za normálne, pretože inak svoje sympatie nevie dať najavo, 

nasleduje otázka, či je „normálnejšie“ buchnúť dievča po zadku, než sa na neho usmiať. 

Vyjadrenie pocitov sa ale môže stať problémom, lebo podľa stereotypnej spoločnosti je 

charakteristické iba pre druhé, nežnejšie pohlavie. Následky sa berú do úvahy len málokedy. 

Najväčšou urážkou muža sa môže stať veta: „Nebuď baba!“ Muž chápaný ako opak ženy, 

protipóly stojace oproti sebe, vlastnosti definujúce pohlavie. Preto predchádzajúce označenie 

pôsobí ako výzva na správanie charakterizujúce „skutočnú mužskosť“. O jej predstavách tu už 

článok bol. V kontexte sexuálneho obťažovania je dôležité najmä uvedomiť si, že vedenie k 

takejto drsnej a pocity nevyjadrujúcej mužskosti môže viesť k násilným prejavom. Hlavne ak 

sa žena bude brať ako neúplná bytosť. 

Žena, muž a ich (pred)určenie? 

Pohľad na ženu bez muža ako na nekompletnú bytosť pramení z minulosti. Podľa kresťanského 

náboženstva bola vytvorená z muža, účelom jej existencie bolo slúžiť mužovi. Potrebuje ho, 

pretože bez neho by nikdy nebola. Z tohto patriarchálneho pohľadu vychádza predpoklad, že 

žena je bytosť nesamostatná a menejcenná. Poznáme názory filozofov, ktoré sa v nazeraní na 

charakter pohlaví nelíšia ani po prekonaní stredovekej temnoty, neustále sa opakujú a prenášajú 

až do súčasného spoločenského podvedomia. Aký to má všetko vplyv na tému sexuálneho 

obťažovania? Za mňa to celkom stručne vyjadrili dvaja ľudia vo veľkom časovom rozpätí. 

Friedrich Nietsche vo svojom diele uviedol: „Mužovo blaho sa volá: ja chcem. Ženino blaho sa 

volá: on chce.“ A súčasná slovenská feministka Ľuba Kobová to zhrnula: „On chce. Ona musí?“ 

Zdroj: Cviková, J.; Juráňová, J.; Kobová, Ľ.: Žena nie je tovar. Bratislava : Aspekt, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.11.2006 Rodová rovnosť 1000 a 1 podoba ženy 

Autor textu: Zuzana Maďarová, 4. ročník 

Odhalené ženské telo zvodne leží, v lone náhodne položená počítačová myš. Tak čo, aj vy viete, 

kam kliknúť? Na jednu alebo druhú „vec“, stačí si vybrať. 

Možno si poviete, že reklamy nepozeráte, radšej prepnete na iný program. Ale nikdy sa im 

nevyhnete úplne, číhajú na vás na každom kroku: noviny, televízia, internet, ulice plné 

billboardov… Zovšadiaľ sa na vás usmievajú dokonalí, šťastní ľudia, ktorým k stavu úplnej 

spokojnosti a životného úspechu dopomohol ten, ktorý produkt. 

Symbol v reklame 

Reklama má v priebehu krátkeho času povedať čo najviac, preto sa musí vyjadrovať v skratkách 

a pomocou ľahko zrozumiteľných symbolov. Motivácia prostredníctvom symbolov môže byť 

na prvý pohľad viditeľná alebo skrytá, v každom prípade musí ísť o symbol, ktorého význam 

je ľahko identifikovateľný. Výnimkou sa najmä v poslednom čase stali reklamy, ktoré na prvý 

pohľad neviete priradiť ku konkrétnemu typu produktu. Ich úlohou je vyvolať vo vás 

zvedavosť, aby neskôr mohli odhaliť veľké tajomstvo.  

Jeden z najčastejšie používaných symbolov v reklamách je ženské telo. Dá sa použiť takmer 

všade, od propagácie telového mlieka, cez auto, až po kávu alebo kultúrne podujatie. Pri tom 

všetkom stojí otázka, nakoľko je ženské telo v týchto reklamách použité opodstatnene a čo v 

skutočnosti symbolizuje – konkrétny význam, alebo má len dekoratívnu funkciu ako akákoľvek 

„pekná vec“. 

Žena – vec 

Postavenie ženy, resp. ženského tela na úroveň veci môžeme vidieť práve v reklamách, ktorých 

produkty nemajú so ženou nič spoločné. Príkladom je reklama spomenutá v úvode, alebo istá 

slovenská káva, ktorá sa na billboardoch strácala v ženskom poprsí podobne ako kofola v 

televízii. Na jednu úroveň sa často dostáva žena v porovnaní s autami, veď takmer každý pozná 

konštatovanie, že pekné ženy a rýchle autá patria k sebe. Podobne, ako keď ľudia hovoria o 

krajine, ktorá má nielen krásnu prírodu, ale aj krásne ženy. V tomto kontexte spomeniem ešte 

reklamu, ktorá bola zakázaná Arbitrážnou komisiou Rady pre reklamu. Na billboardoch stálo 

desať nahých žien, prsia prekryté tehlami a lono nápisom: „Každá desiata zadarmo.“ Pravý 

význam tohto sloganu sa týkal stavebného sporenia, ale na druhej strane vzbudzoval dojem 

predajnosti žien, ktoré môžete získať rovnako ľahko ako tehly na dom.  

Žena – vec nadobúda novú podobu pri mužovi, ktorý ju často prezentuje ako doplnok k svojmu 

imidžu úspešného podnikateľa. Stojí muž v obleku, v ruke kufrík, prípadne mobilný telefón, 

šoféruje alebo smeruje k drahému autu a kdesi v pozadí na neho vzorne čaká vzorka 

reprezentatívnej ženy – mladá, krásna, štíhla, dobre oblečená a namaľovaná, zvodne sa 

usmievajúca. Čo viac chýba úspešnému mladému mužovi? 

Okrem ženy – veci (resp. ženského poprsia alebo lona) má toto pokolenie ešte niekoľko variant 

zobrazovania: žena – matka, manželka, gazdiná; žena – kráska. 

Žena domáca – Homo kuchynius 

Prvú podobu spoznáme v reklamách, kde žena pripravuje pre svojho manžela a deti raňajky, 

zatiaľ, čo manžel odchádza do práce a deti do školy, prípadne sa z nej vracajú a čaká ich večera. 

http://web.archive.org/web/20070421121511/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/140/1000-a-1-podoba-zeny


Matka vždy vie, čo je pre jej deti najlepšie, mamička vie, ako najlepšie oprať veci a keď sa jej 

pokazí pračka, zavolá šikovného uja opravára, ktorý jej rád pomôže a poučí ju, ako správne 

pračku používať. V teleshopingoch je žena neustále poúčaná akýmsi múdrym mužom, ktorý 

prinesie nejakú novinku, aby jej uľahčil prácu v domácnosti. Buď je to nový krájač, kvôli krajšej 

úprave jedla pre návštevu, alebo ponúkne lepší variant vysávača, čističa na koberce, atď. A 

správna žena sa vždy začuduje, obdivuje inovačné možnosti ponúkané mužom, ktorý robí 

všetko pre to, aby si domáce práce uľahčila. 

Večne mladá kráska – žena? 

Posledný variant predstavenia ženy v reklame je žena – krásavica. V tomto modeli robí žena 

všetko pre to, aby nezostarla, lebo staroba so všetkými vráskami je predstavovaná ako choroba, 

ktorej sa treba vyhnúť. To však nejde, pretože je prirodzenou súčasťou života, čo v reklame 

spomenuté nie je. Pri žiadnom hydratačnom kréme nehovoria, že človek starne s ním alebo bez 

neho. Na prvý pohľad je to úplne nepodstatná, ba jasná záležitosť, ale pre mnoho žien, ktoré sú 

ovplyvňované reklamou, až taká prirodzená nie je. Čím viac rokov majú, tým viac upadajú do 

depresií a majú pocit, že už v živote nemôžu nič dokázať, pretože s mladosťou odišla aj šanca 

uspieť. Koľkokrát sa v reklame objaví žena staršia ako tridsať rokov, žena nenamaľovaná alebo 

silnejšia? Jedine v reklamách na chudnúce prostriedky. Naopak, v reklamách sa objavuje najmä 

typ žien, ktoré sú dokonalé, ale až príliš rovnaké: majú odlišnú farbu vlasov, očí, šiat, ale ich 

výraz sa až nápadne podobá. Sú usmiate a hlavne – zvodné. To je pri nich najpodstatnejšie. Ak 

si farbia vlasy, chcú ich ukázať mužovi, ak majú nový nestierateľný rúž, chcú ním zvádzať, ak 

chudnú, je to kvôli svojmu partnerovi… Všetko, čo podľa reklám žena robí, je pre mužov. Na 

základe toho vzniká dojem, že žena s prirodzenou farbou vlasov, nízka, nenamaľovaná, „pri 

sebe“ alebo taká, ktorá nevie variť či prať, partnera mať nemôže. Vzniká dojem, že ak žena 

niečo robí, nerobí to kvôli sebe, ale pre svoje okolie, kvôli jednému, prípadne viacerým mužom. 

Nie náhodou hovorí muž – kaderník, ako sa môže žena zbaviť lupín, rozpráva muž – vizážista, 

ktorý je ten správny rúž. V týchto reklamách je jednoducho muž zobrazovaný ako ten, ktorý 

poučuje ženu. 

Muž viacpodobný – Homo multifunktius 

Na druhej strane muž má v reklame niekoľko podôb. Okrem toho, ktorý žene vždy opravuje 

pračky a pokazené veci v domácnosti, je to podnikateľ, mladý športovec, človek, ktorý sa o 

seba stará, ale aj otec, ktorý je na novom aute ochotný odviezť deti do školy, ráno pobozká 

manželku na rozlúčku a obeduje so svojimi obchodnými partnermi, preto musí byť vždy dobre 

oholený, nesmie mu chýbať dezodorant ani v správnom čase žena po boku. Je spájaný s 

kufríkom a oblekom na znak úspechu, koňom a divokým západom na znak slobody a 

nespútanosti, s montérkami na znak šikovnosti, domom a deťmi podľa vzoru – postav strom, 

zasaď strom, urob syna… 

Nie je telo ako telo 

Na rozdiel od ženského tela, mužské je zobrazované len veľmi zriedka, pretože spôsobuje 

väčšie pohoršenie. Prečo? Pretože ženské telo má toľko podôb, až prestáva byť časťou 

súkromia. Stalo sa niečím, čo je úplne bežné, stalo sa rovnakou „vecou“ ako je pohár na stole 

alebo symbolom ako okienko Windowsu. Jednoducho – prestalo byť privátne kvôli tomu, že 

ho môžeme vidieť od reklamy na počítačovú myš až po obyčajnú kávu. Paradoxné je, ako sa s 

týmto faktom vyrovnáva Zákon o reklame. Podľa neho totiž reklama musí byť v súlade s 

dobrými mravmi, ale na druhej strane nesmie prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim 



spôsobom. Čo už znamená tento pohoršujúci spôsob, nehovorí nikto a nič úplne presne, čím 

vzniká priestor pre veľké manévrovanie tvorcov reklám. 

Stereo(typ) 

Prečo sa vlastne zaoberám týmito obrazmi žien a mužov v reklame? Aký má zmysel hovoriť a 

písať o týchto málo vnímaných faktoch? Možno práve ten, že sú málo vnímané, a predsa 

ovplyvňujú správanie viac, ako by sme boli ochotní pripustiť. Aj tieto obrázky pomáhajú k 

upevňovaniu stereotypov v spoločnosti. Pretrváva a stále je predstavovaná žena tým istým 

spôsobom, svet sa rozdeľuje na ružový a modrý, úlohy na ženské a mužské, aj v reklame stále 

platí veta, ktorú nás naučili v prvej triede základnej školy: mama varí a otec číta noviny. 

Diskusia 

hmmm, velmi presne, velmi dobre.. velmi sa mi paci tvoj pohlad na reklamu. len bi dalej a kric, 

dufam ze uspejes! chcel som len dodat, ze ak si myslis ze tento svet je proti zenam a znizuje 

ich hodnotu a zabija ich, uplne s tebou suhlasim, len ked sa opytas hlbky muzskeho srdca, zistis 

to ze ten isty svet ide aj proti muzom a zabija ich tiez, ich srdce, zdroj zivota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.11.2006 Rodová rovnosť Začiatok cesty k verejnému pôsobeniu žien v Čechách 

Autor textu: Zuzana Maďarová, 4. ročník 

MALÍNSKÁ, Jana: Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české 

společnosti v 19. a na počátku 20. století. Libri/Slon, Praha 2005. 

O politike sa v súčasnosti hovorí často, najmä v súvislosti s nedávnymi voľbami. Téma 

postavenia žien vo voľbách stojí stále v úzadí, preto je na mieste položiť si otázku z názvu 

knihy: Do politiky prý žena nesmí – proč? Napriek tomu, že otázka je dodnes aktuálna, autorka 

sa venuje udalostiam a faktom českej spoločnosti z 19. a zo začiatku 20. storočia. 

Postavenie žien v českej spoločnosti koncom 19. storočia bolo spoločensky aj právne 

nerovnocenné. Prejavovalo sa napríklad nemožnosťou dosiahnuť také vzdelanie, aké bolo 

poskytované mužom. Problém nízkeho počtu dievčenských škôl, podporovaných najmä 

súkromnými osobami či spolkami, bol dôsledkom presvedčenia, že ženy sú bytosti neschopné 

uvažovania, vzdelávania a uplatnenia sa vo verejnej sfére, preto je pre ne vyhradená sféra 

súkromná. Jana Malínská píše o zápase žien s týmito diskriminujúcimi názormi, dokumentuje 

postupné presadzovanie sa žien najskôr v oblasti vzdelávania a neskôr v tzv. mužských 

zamestnaniach (lekárstvo, právo, politika). 

Kniha prináša postoje k vzdelávaniu žien, tak demokratické a osvietenské, ako aj 

nedemokratické a konzervatívne. Dobová literatúra a periodiká dokumentujú teórie rôznych 

politických a sociálnych hnutí, ktoré autorka približuje prednáškami, vystúpeniami a článkami 

konkrétnych osobností. Veľký priestor venuje názorom Tomáša G. Masaryka, podľa ktorého 

„katolicismus od nejútlejšího mládí vnucoval nám představu o ženě jen podle úzkého a 

jednostranného pojetí pohlavního. Žena podle tohoto výkladu nebyla ničím více, než osobností 

druhého pohlaví, která ohrožuje ctnost a spásu duše mužovy. Byla to v podstatě velmi sobecká 

morálka mužská. Pojato lidsky, byl to velmi hrubý a tvrdý názor, který nám mnohým zničil 

prostý a pravdivý názor na ženu jako na člověka“ (s. 86). 

Tretia kniha z edície Gender sondy hovorí o mnohých názoroch na vzdelávanie žien v 19. a 20. 

storočí, k otázke položenej v názve sa však autorka takmer nevracia. Venuje sa najmä 

lekárskym vedám a právu, teda odborom, do ktorých mali ženy vstup zakázaný, ale politické 

pôsobenie spomína len okrajovo. Hoci jedným z dôvodov, prečo ženy nemali v politike 

zastúpenie (rovnako ako to môžeme povedať o mnohých iných povolaniach), bol nedostatočný 

prístup k vzdelaniu, autorka knihu končí vo chvíli, keď vyčerpala tému vzdelávania v danom 

období a môže nastúpiť cestu k politike. 
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27.11.2006 Rodová rovnosť Prvý súd 

Autor textu: Zuzana Maďarová, 4. ročník 

Niekoľko slov o tom, či existuje okrem posledného súdu aj ten prvý, pozemský. A navyše 

niekoľko slov k “prirodzenej” stereotypnosti. 

O pohlaví dieťaťa rozhodujú pri počatí chromozómy XX u žien a XY u mužov. Teraz nechcem 

vyťahovať lekárske teórie o zložitosti prebiehajúcich procesov, skôr chcem spomenúť dve prvé 

otázky smerujúce k formujúcemu sa plodu – „Je to chlapček alebo dievčatko?“; „A je to 

zdravé?“. Prvá veta, ktorú na našu adresu lekár povedal, bola vymedzením pohlavia a podľa 

tohto súdu sa formuje aj naše kultúrne pohlavie, rod. Je teda rozdiel medzi pohlavím určeným 

biologicky (sex), a medzi rodom (gender), ktorý predstavuje spoločenskú rolu. Narodením sa 

tak dostávame do sveta očakávaní, formovaných na základe jedného druhu chromozómu a 

rôznych druhov stereotypov. Lekárova veta o našom pohlaví rozhoduje, či sa dostaneme do 

ružového sveta bábik alebo do modrého sveta autíčok a kociek. 

Predstavy o pravej ženskosti a mužskosti ovplyvňujú výchovu detí od príchodu na svet. Víta 

ich mikrosvet nastavený podľa obrazu kultúrneho vzorca, doplnený o predstavy a nádeje, 

vkladané do detí. Takto vytvorený svet sa pre nich stáva jedinou realitou. Opäť predstavuje 

„normálnu“ existenciu, ktorá sa formálne odráža od biologického pohlavia. Práve ono je pre 

spoločnosť podstatné pri vytváraní kultúrnej a spoločenskej roly. 

Podľa toho, či ide o ženu alebo muža, vytvoríme súbor vlastností, ktoré považujeme za 

prirodzené, dané pohlaviu prírodou. Ale práve vytvorený mikrosvet, čakajúci na dieťa po 

narodení, naplnený istou skupinou hračiek, v ňom očakávané vlastnosti vytvára, alebo ich 

podporuje. Výber bábiky alebo autíčka sa robí podľa spoločenského hodnotenia hračky ako 

chlapčenskej či dievčenskej, vhodnej či nevhodnej. Ak sa rodičia rozhodnú pre porušenie tohto 

rozdelenia, narúšajú konvencie. Na prvý pohľad je zoznam hračiek široký, ale deti si vyberajú 

z istej ponuky, ktorú im sprostredkujú na začiatku najmä rodičia. Aj ich výber je však výberom 

z už existujúcej a presne vymedzenej ponuky. 

Najmenšie deti majú ešte okolo seba rodovo neutrálne hračky – kocky, zvieratká, hrkálky. Až 

neskôr sa aj hračky delia na ružové a modré. Na ružovej strane sa dievčatká môžu hrať na malé 

gazdinky a mamičky, môžu šiť, variť, piecť, starať sa o bábiky, prezliekať ich, a pritom 

nezabúdať, že sú aj malé parádnice. Modrá strana hier vyzýva chlapcov, aby sa stali mladými 

tvorcami, vedcami, dobrodruhmi alebo akčnými hrdinami z filmov a komiksov. V škole sú tieto 

predstavy podporované aj skrytým obsahom učebníc. Deti sa zo šlabikára v prvom rade učia 

čítať, ale je zaujímavé sledovať, aké informácie sa k nim zároveň dostávajú. „Mama varí. Otec 

číta noviny. Mama vozí bábätko. Práčka je mamin dobrý pomocník.“ (Ružový a modrý svet, 

str. 25, 27) 

Iba na základe týchto správ, by nemali deti ani tušenie, že to môže na svete fungovať aj inak, 

bez mamičkiných koláčov a ockovho futbalu. Vštepujú sa im stereotypy a vzory správania 

vytvorené podľa zaradenia k ženskému či mužskému pohlaviu, usmerňujú sa podľa našich 

predstáv o týchto pohlaviach. Dievčatká sú vedené ku skromnosti, tichosti, nežnosti a citlivosti, 

kráse a zaradeniu k súkromnej sfére. Chlapci sa na druhej strane viac vedú k priebojnosti, 

potláčaniu citov (Chlapci neplačú!), hrdinskosti a iniciatívnosti, logike a úspechu. Stereotypné 

vymedzenie sveta na sféru súkromnú (ženskú) a verejnú (mužskú). Ale v dnešnej spoločnosti 

sa už mnoho vecí zmenilo a toto rozdelenie neplatí tak, ako pred rokmi. Ženy sa viac uplatňujú 

http://web.archive.org/web/20070822164905/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/138/prvy-sud


vo verejnej sfére a otcovia môžu bez hanby chodiť na rodičovskú dovolenku. Učebnice to zatiaľ 

nereflektujú. 

Rovnako, ako hľadá miesto na svoje uplatnenie žena, prekonávajúc zakorenené stereotypné 

názory, podobnou cestou prechádza muž. Kým dievčatko sa môže identifikovať s matkou ako 

svojím vzorom, chlapci to majú o niečo ťažšie. V obklopení hračkárskych a rozprávkových 

akčných hrdinov, nemôžu nájsť v reálnom svete nikoho, kto by sa na tieto vzory podobal, preto 

nastáva problém pri identifikácii sa so vzorom a hľadaní reality. 

Prešli sme prvý kontakt so stereotypmi a ich vplyv na vývoj človeka. Existuje ešte mnoho 

faktorov a hľadísk, ktoré sa tu spomenúť nemohli, pretože ide o širokú a zložitú tému. Zatiaľ je 

cieľom upozorniť na existenciu týchto pomocníkov konformity a vnímanie jej dôsledkov v 

každodennom živote. Stačí, keď zapneme televízor a z reklamy sa vynoria všetky krásne ženy 

a úspešní muži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECEMBER 2006 

Herná platforma s rasistickým nádychom 

Autor textu: Matúš Krčmárik, 4. ročník 

Japonská firma vyrábajúca eletroniku Sony prišla v lete roku 2006 do Európy s kontroverznou 

reklamou na svoju novú hernú konzolu Sony PlayStation Portable (PSP), ktorá sa má po 

novom vyrábať aj v bielej farbe. Na bilbordoch, ktoré sa v skutočnosti objavili len v 

holandských uliciach zobrazuje dve ženy. Jedna, beloška odetá kompletne v bielom, drží ústa 

černoške v čiernom a pozerá na ňu výhražným pohľadom. Hneď pri nich sa vyníma nápis 

„PlayStation Portable. Biela prichádza.“ 

Reklama sa hneď po svojom zverejnení stala témou mnohých diskusií, keďže sa objavila len v 

Holandsku, išlo najmä o internetovú komunitu. Rasistický podtext nedal spávať viacerým 

blogerom, ktorí využili internetový priestor a „obuli“ sa do reklamných tvorcov tejto 

kampane. Na druhej strane sa však našli zástancovia, ktorí zdôrazňovali originálnosť diela.  

Faktom však je, že reklama svoju úlohu splnila na jednotku – dostala sa do centra pozornosti, 

bola dostatočne provokatívna. S hrdosťou sa k tomuto výsledku prihlásil tvorca reklamnej 

kampane agentúra TBWA, ktorá sa „špecializuje“ na kontroverzné reklamy. Píše o tom aj na 

svojej internetovej stránke: „Provokatívnosť je umenie kladenia lepších otázok, 

spochybňovania ustálených názorov a prekonávania predsudkov, ktoré bránia hľadaniu 

nových ciest zobrazovania podnetných myšlienok.“ 

Podľa britského denníka Guardian je však otázne, do akej miery je súčasná spoločnosť 

pripravená riešiť otázky rasizmu prostredníctvom reklamy na videohru. Na svojej internetovej 

stránke to dal do súvislosti so známymi reklamnými kampaňami Bennetonu. Vtedy však bolo 

na prvý pohľad jasné, že autorom nejde o urážanie rasy, kým pri tejto kampani sa to stáva 

zreteľným až pri zobrazení dvoch videohier v rozličných farbách, pokračuje Keith Stuart z 

Guardianu. 

Japonci sa však nedali a rasistickým obvineniam sa rozhodli konkurovať vyhlásením, v 

ktorom popreli akékoľvek diskrimačné zámery. „Marketingová kampaň pri príležitosti 

začiatku predaja bieleho PSP v Beneluxe sa zameriava na kontrast medzi čiernym modelom a 

novým keramickým bielym PSP. Všetky pripravené bilbordy mali zobrazovať belosť nového 

modelu v protiklade s pôvodným čiernym. Naším cieľom bolo vytvoriť kvalitné fotografie, 

ktoré by upútali pozornosť prípadného klienta a použiť ich na bilbordoch v Holandsku,“ píše 

sa v reakcii firmy. Hovorca ďalej zdôraznil, že fotogragie nenesú žiadne hlbšie posolstvo, ako 

je samotná propagácia nového produktu. 

Ani toto však blogerskej komunite nestačilo. Začali sa množiť otázky typu – ak ide len o 

zobrazenie kontrastu, prečo nestoja dve postavy vedľa seba, alebo nehrajú šach? Prečo musí 

byť jasné, že jedna farba pleti dominuje nad druhou? Prispela k tomu aj nejednotnosť firemnej 

politiky, keď britská pobočka Sony ubezpečila médiá, že ona tieto bilbordy nepreberie. 

Kritika sa neustále stupňovala, k blogerskej komunite sa pridali aj reklamní experti. Jeden z 

nich označil reklamu za „prinajlepšom necitlivú, prinajhoršom rasistickú.“ Druhý o nej 

povedal, že v spoločnosti spôsobila naozaj nepríjemné pocity. 

http://web.archive.org/web/20071020233509/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/183/herna-platforma-s-rasistickym-nadychom


Na tieto názory nemohlo nereagovať marketingové oddelenie Sony, japonský elektronický 

gigant si nemohol dovoliť riskovať pozíciu na trhu pre jednu reklamnú kampaň, svoje spravil 

aj fakt, že kritika sa valila najmä zo Spojených štátov amerických, kde je pre Sony viac než 

lukratívny trh. „Aj keď nám celý čas išlo len o zobrazenie kontrastu medzi bielou a čiernou, 

zobrali sme do úvahy, že naša kampaň spôsobila rozpaky v krajinách, na ktoré sme sa síce 

nechceli zamerať, ale musíme rešpektovať aj ich názor,“ píše sa vo vyhlásení Sony. Aby 

marketingový efekt bol dokonalý, firma pridala aj ospravedlnenie. „Uvedomujeme si, že ľudia 

chápu veci rôznymi spôsobmi a preto sa chceme ospravedlniť tým, ktorý naša reklama 

urazila, lebo ju nepochopili tak, ako sme ju mysleli. V budúcnosti budeme pri tvorbe reklám 

citlivejší a budeme si viac uvedomovať globálny dosah, ktorý taká reklamná fotografia môže 

mať. V dôsledku toho túto reklamu sťahujeme.“ 

Spomínaní reklamní experti toto rozhodnutie privítali, jeden si však nedopustil poznámku, že 

„Sony by malo nabudúce lepšie prehodnotiť hodnotu niečoho, čo sa stane súčasťou 

celosvetovej komunity.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podstata mlčania 

Autor textu: Edita Treščáková, 3. ročník 

Čo mala prezidentská kandidátka francúzskych socialistov Ségolene Royalová povedať na 

(ne)skutočné útoky poslanca Hizballáhu Alí Ammara? „Nacistická“ izraelská okupácia 

palestínskych území je vraj rovnaká ako nacistická okupácia Francúzska. Úvodzovky v slove 

nacistická existujú len v médiách. Alí Ammar ich vo svojom preslove určite nepoužil. Nejde 

predsa o dve verzie toho istého slova. O dva pojmy. Ani o dve rozdielne entity. 

Mimochodom, význam slova entita podľa slovníka cudzích slov znie: 1. filozofická podstata 

veci; 2. bližšie neurčený existujúci alebo predpokladaný útvar, jav skutočnosti; 3. základný 

objekt, jednotlivina skúmania, ako častica, jadro, atóm a pod. Podotýkam, že je to druhé, 

doplnené vydanie. Ak by teda slovo entita malo aspoň maličký významový odtienok urážky, 

iste by na to tvorcovia tejto knihy už upozornili. Prečo teda mala Royalová oponovať, keď tak 

bol označený Izrael, štát, ktorý existuje v skutočnosti, dokonca má pre niektorých reálne 

opodstatnenie a čo viac, je denno-denne predmetom skúmania – sťaby neustále vybuchujúce 

atómové jadro uprostred veľkého pekla Blízkeho východu? Spĺňa teda všetky významy tohto 

pojmu. Podstata entity bola spodstatnená neopodstatnene. Či nepochopene. 

A nakoniec Ammarove slová o „dementnej politike“ Spojených štátov na Blízkom východe? 

Čo na ne mala povedať kandidátka za prezidentku krajiny, ktorá odmietla zúčastniť sa 

maškarády v Iraku? Treba na to vôbec niečo povedať?  

Samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že nevieme, o čom to je. Médiám, kritikom nejde o to, čo 

bolo povedané, ale o to, kto to povedal. Keď na to poukáže niekto, kto razí rovnaký extrém 

opačným smerom, obsah jeho slov stráca význam. Tie slová však pomenúvajú skutočnosť.  

Prečo sa len tá Francúzka stretla s Alí Ammarom? No a prečo sa ktokoľvek stretol s Georgom 

Bushom? Je tiež len jednou zo strán, podieľajúcou sa na konflikte. Áno, predstavte si, na 

Blízkom východe niečo nie je v poriadku a dokonca tam nie sú žiadni dobrí a žiadni úplne zlí. 

Možno šlo o nesprávnu osobu, ale nie o nesprávne slová. 

Otázka však neznie, prečo Ségolene Royalová nič nepovedala, ale prečo tie správne slová 

nehlása niekto, kto je takisto významnou entitou, pozorne sledovanou v každodennom svete. 

Čo na to poviete? 
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Deň navyše 

Autor textu: Barbora Nováková, 2. ročník 

Fanúšikovia amerického spisovateľa Mitcha Alboma majú po troch rokoch čakania opäť 

dôvod na radosť. Albomova tvorba má nový prírastok s názvom For one more day. Premiéru 

na pultoch amerických kníhkupectiev mala táto útla knižka 26. septembra. Slovenský čitateľ 

si na tento skvost však bude musieť ešte počkať, pretože For one more day zatiaľ žne úspech, 

len za veľkou mlákou. Ak sa vám však niekedy tento príbeh dostane do rúk, rozhodne ho z 

nich len tak ľahko nepustíte. 

Ako by ste strávili jeden deň navyše? 

Skúste si predstaviť, že sa vám naskytne možnosť stráviť jeden deň, 24 hodín navyše, s 

niekým pre vás mimoriadnym, koho ste pred časom stratili… Komu by ste tento deň 

venovali? Túto otázku kladie hneď v úvode svojej najnovšej knižky Mitch Albom.  

Vzápätí vám rozpovie príbeh muža, ktorý tú šancu dostane. Čo bude pre neho znamenať tento 

jeden deň navyše? Deň plný otázok a odpovedí, deň, kedy treba konečne odpustiť a 

prehodnotiť vlastný život…. Charlie „Chick“ túto šancu pevne zovrie v hrsti. Šancu konečne 

pochopiť svoju matku Pauline, ktorá ho v 60. rokoch vychovávala ako rozvedená žena a ktorá 

sa nikdy nedočkala Charlieho vďaky a len sa s trpkosťou v duši prizerala, ako Charlie zúfalo 

túži po láske otca, ktorý ho ako dvojročného, opustil. 

Príbeh, o ktorom sa literárni kritici metaforicky vyjadrili ako o „oslave materstva“ , sa začne 

odvíjať v tej etape Charlieho života, ktorú by on sám možno nazval slepou uličkou. Jeho 

práca a rodina sú v troskách a z neho sa stal alkoholik v pokročilom štádiu. Nevidí iné 

východisko, ako vziať si život. Z akéhosi popudu sa vráti do rodného mestečka, do domu 

svojho detstva, o ktorom veril, že je opustený. Na svoje prekvapenie však v dome stále býva 

jeho matka, ktorá pred ôsmimi rokmi zomrela, ale z domu nikdy neodišla. 

Matka so synom majú jedno spoločné želanie: stráviť spolu ešte jeden jediný deň.... 

Kto je Mitch Albom? 

Povolaním športový novinár v Detroit Free Press, ktorý sa vo voľnom čase vrhol na vlastnú 

tvorbu, má na svojom konte už deväť titulov: dve novely, jednu autobiografiu, dve športovo 

orientované „non – fiction“ bestsellery a štyri zbierky svojich novinových článkov. 

Pozoruhodné sú najmä dve jeho dielka: Tuesdays with Morrie a Five people you meet in 

heaven , ktoré sa objavujú preložené do slovenčiny aj u nás. 

A osud jeho kníh? Prvý obrovský úspech zožal Mitch Albom s autobiografickým dielom 

Tuesdays with Morrie. Kniha, ktorá hovorí o čase strávenom s milovaným univerzitným 

profesorom, vyšla v roku 1997 a o dva roky neskôr na jej motív vznikla pod palcom Oprah 

Winfreyovej filmová verzia, ktorá ašpirovala na cenu EMI – za najlepší televízny film, 

režiséra a hlavnú úlohu. 

Sám Albom sa na margo neočakávaného úspechu Utorkov s Morriem vyjadril, že „takmer 

zmrzol.“ Napriek fenomenálnemu úspechu sa vo svojej tvorbe rozhodol vybočiť z 

vyšliapaných koľají a svoju nasledujúcu knihu si celú vymyslel. A urobil dobre. Ona 

vymyslená novela Five people you meet in heaven vyšla pred tromi rokmi a takmer 

rýchlosťou svetla sa stala najúspešnejším knižným titulom v USA. Podľa oficiálnej 

http://web.archive.org/web/20070815213237/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/180/den-navyse


Albomovej webovej stránky sa z nej doposiaľ na celom svete predalo viac než osem miliónov 

kusov! Hrdinom príbehu plného emócií, nie je však nikto výnimočný. Starý údržbár 

zábavného parku, obyčajný, všedný človek. Ale už začiatok príbehu stojí na nezvyčajnom 

bode údržbárovej životnej cesty – jeho smrťou pri pokuse zachrániť malé dievčatko počas 

nehody na horskej dráhe. Ako sa píše v úvode novely, smrťou sa nič nekončí. Smrť je len 

začiatok. Údržbár sa po smrti prebudí v nebi a zistí, že ho tu čaká stretnutie s piatimi ľuďmi – 

piatimi osobami, ktorých osudy skrížili ten jeho a navzájom ovplyvnili svoju minulosť i 

budúcnosť. Každý z nich mu povie svoj príbeh. Príbeh, ktorý je vlastne príbehom toho 

druhého, príbeh, ktorý je vlastne príbehom ich všetkých. 

Všetky Albomove príbehy sú ako šálka horúceho čaju po mrazivom dni. Ako bezpečná náruč 

kohosi blízkeho. Ako pohladenie…Dosvedčí to každý, kto už siahol po jeho knihách. Koniec 

koncov, dosvedčia to aj čísla. Dodnes sa predalo viac než 20 miliónov Albomových kníh. 

Jeho diela boli preložené do 43 jazykov a s nadšeným ohlasom si získavajú srdcia čitateľov 

po celom svete. Hoci za hranicami Slovenska sa Albom teší veľkej popularite, slovenský 

čitateľ ho veľmi nepozná. A to je škoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zvláštna propagácia pamätníka Lidice 

Autor textu: Matúš Krčmárik, 4. ročník 

Mimoriadne búrlivú odozvu mala propagácia pamätníka v Lidiciach. Najprv niekoľko 

základných faktov – obec Lidice leží asi 20 kilometrov od Prahy a jej obyvatelia sa v roku 

1942 stali obeťou mimoriadne krutej odvety nacistov za atentát na protektora Reinharda 

Heydricha. Nemci na svojom okupovanom území zorganizovali jeden z najväčších masakrov 

v dobe českého protektorátu, spolu umrelo 340 ľudí, vojaci celú dedinu vypálil. 

Vypál Lidice v čo najkratšom čase – tak znelo heslo novej online hry, ktorú na svoje stránky 

„zavesil“ samotný pamätník na tragickú udalosť. Hra mala za úlohu priviesť mladú generáciu 

k záujmu o históriu a podnietiť ich k návšteve pamätníku. „Je to taký pokus proti piete, ja už 

skrátka neviem, ako tých mladých šokovať. Zároveň ale chcem, aby ich tá hra prebudila,” 

hovoril vtedy riaditeľ pamätníku Milouš Červencl.  

Na začiatku bola návštevník informovaný o bodovom hodnotení (za zastrelenie Čecha bolo 

pochopiteľne menej bodov, ako za upálenie), vybral si jednu z doplnkových zbraní (granáty, 

alebo plameňomet) a keď sa už tešil, že začne hrať, zobrazil sa mu nápis: „Na čo sa tu hráš? V 

Lidiciach to nebola hra, ale realita!” Potom nasledoval zostrih dokumentárnych záberov z 

vypálenia Lidíc a po nich nápis: „Návštívte miesta, kde ľudia prestali byť ľuďmi. Pamätník 

Lidice.“ 

V hre sa autori snažili o čo najväčšiu možnú autenticitu. „Snažili sme sa síce maximálne 

eliminovať nacistické symboly, no zvíťazila u nás chuť po realite,” vyhlásil Zoran Stehlík, 

pracovník reklamnej agentúry, ktorá sa na hre podieľala. Dodal, že práve preto použili dobové 

uniformy a zbrane. 

S kritkou rátali aj samotní autori. „Už dopredu sme tušili, že najmä staršia generácia s tým 

môže mať problém, pretože je to naozaj veľmi kontroverzné. Je to dosť na hrane a pôvodne 

som do toho ani nechcel ísť. Potom som to ale dal mladším kolegom, ktorí to ukázali deťom a 

ich reakcia ma presvedčila, že to máme spustiť. Očakávam však, že sa teraz na našu hlavu 

spustí kritika,” povedal Červencl. 

A mal pravdu. Na českom internete sa začali množiť rôznorodé názory, niektoré za, niektoré 

proti. Online hra sa stala témou diskusií nielen na internete, pridávali sa aj pamätníci z druhej 

svetovej vojny. Obecné zastupiteľstvo tomuto tlaku podľahlo a na stránke totalburnout.cz sa 

dnes nachádza len stručné vyjadrenie, nie však hra. Píše sa v ňom: „Vedenie Pamätníku 

Lidice rešpektuje uznesenie zastupiteľstva obce Lidice zo dňa 14.9.2006, a preto rozhodlo o 

predčasnom ukončení internetovej kampane Pamätníku Lidice. Riaditeľ Pamätníku Lidice sa 

ospravedlňuje všetkým, koho sa táto kampaň mohla dotknúť, najmä pozostalým po obetiach 

lidickej tragédie. Poslaním pamätníku bolo a je robiť všetko pre to, aby pamiatka na lidickú 

tragédiu bola zachovaná v pamäti verejnosti ako apel v boji proti nacizmu a totalite, proti zlu 

a násiliu.“ 

Pamätník sa v súčasnosti prezentuje klasickou formou. Na svojej internetovej stránke 

www.lidice-memorial.cz ponúka množstvo informácií o tragédií, nepokúša sa však o 

netradičnú formu propagácie. 
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Pozor, Vianoce! 

Autor textu: Eva Fúriková, šéfeditorka 

Aj vy už hoďte za hlavu „pracovno-školské“ stresy! Zimný semester je za nami, ostáva už len 

dôstojne ho zavŕšiť. Ale to do nového roka počká, nie? Teraz máme pred sebou ťažšiu úlohu – 

zvládnuť hrozbu Vianoc. 

Už zasa si totiž povinne budeme musieť denne vykladať nohy a nakladať tanier. Opäť si 

zlámeme nohy pri darčekovom maratóne, prídeme o nervy pri vianočnom upratovaní a 

schytáme elektrický šok pri osvetľovaní stromčeka. Do vane sa nasťahuje cudzí kapor, 

kuchynskú linku zaplavia medovníkové formičky a televíziu na dva týždne odstavia 

rozprávky. Na dennom poriadku bude koledové karaoke, kapustnicové prehánky a veľa, 

naozaj veľa sacharidov. Že to nezvládneme? 

Našťastie, prvá pomoc existuje: náš – váš Webjournal! Pokojne si teda vyložte nohy, naložte 

tanier a začítajte sa. Nič nie je príjemnejšie, ako odskočiť si z toho všadeprítomného 

sviatkovania do svojho sveta. Píšeme ho pre vás aj na Vianoce. Funguje to – po pár 

príspevkoch aj kapustnica bude kyslejšia, aj koláčiky sladšie… Nemajte obavy, spolu to 

vianočné šialenstvo nejako prežijeme! 

Šťastné a veselé! 
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Porno ako reklama na oblečenie? 

Autor textu: Matúš Krčmárik, 4. ročník 

Francúzska odevná firma Shai prišla s jedným z najkontroverznejších spôsobov propagácie 

svojho oblečenia. Využila na to asi najnepravdepodobnejšiu vec, ktorú by človek očakával – 

oblečenia majú predávať nahí ľudia. Konkrétne ide o propagáciu prostredníctvom porna na 

internete. Na videách francúzski pornoherci zo seba postupne zhadzujú kusy oblečenia, všetky 

samozrejme spomenutej značky, a následne sa pred kamerami oddávajú sexuálnemu styku. 

Nejde len o heterosexuálne videá, podľa chute si človek môže vybrať aj homosexuálne a 

lesbické porno. Týmto spôsobom chcú Francúzi predávať tričká, ktoré neraz stoja aj 100 

amerických dolárov. 

Autori kampane si od nej sľubujú využitie všetkých možností, ktoré internet ponúka. Dúfajú, 

že ľudia si to pozrú a pošlú odkaz priateľom, a tým sa bude množiť ich odkaz. „To, čo je na 

tomto lákavé, je fakt, že na internete sa nemusíte zaoberať klasickými štandardmi a 

neobmedzuje vás cenzúra,“ uviedol Tom Reichert, ktorý na University of Georgia prednáša 

reklamu a napísal knihu Erotická história reklamy. „Pred rokmi si ľudia mysleli, že raz príde 

doba, keď si priamo pri pozeraní Priateľov budete môcť jedným kliknutím kúpiť sveter 

Jennifer Anistonovej. Tá doba už je tu, len Anistonovú vymenili pornoherci. Toto je ďalším 

príkladom, keď pornografia stojí na čele presadzovania nových trendov,“ skonštatoval Jeff 

Lanctot, prezident reklamnej agentúry zo Seattlu. 

Prezident agentúry Deep Focus Ian Schafer dal čiastočne za pravdu autorom návrhu. Aj k 

nemu sa prostredníctvom priateľov dostal odkaz na spomínanú stránku, skeptický je však už 

voči účinku reklamy. „Predá sa takto viac oblečenia? Pravdepodobne nie. Večer je oveľa 

zábavnejšie pozerať sa na porno, ako rozmýšľať, že ten sveter je pekný a chcel by som si ho 

kúpiť,“ povedal. Podobne dopadlo aj mnoho ďalších ľudí, počas prvých štyroch mesiacoch 

existencie stránky ju navštívili 2 milióny ľudí zo 117 krajín sveta. 

Zakladateľ Shai Alexandre Maisetti je z prvotným výsledkom kampane spokojný. Ľudia ju 

podľa neho prijali a sú prekvapení, no nie šokovaní. „Naším cieľom nateraz nebolo predávať 

výrazne viac oblečenia, najprv sa chceme dostať do povedomia širokej verejnosti. Výsledky 

kampane sa ukážu až v ďalšej sezóne. Zatiaľ si ľudia klikajú na naše stránky, no ešte to chce 

čas, aby sa za značkou vydali aj do obchodov,“ vysvetlil politiku firmy. 

Napriek tomu, ža kampaň Shai veľa slávy v podobe zvýšeného predaja neslávila, cestou 

spájani s pornom sa odvtedy vydali aj ďalšie odevné firmy. Člen elitnej štvorky športových 

značiek Adidas si upísal pornohviezdu Jennu Jameson, ktorá sa objavila v reklamnom spote 

tejto firmy. Módny návrhár Marc Jacobs si pustil pornopriemysel „do domu“, dovolil 

producentom, aby na natáčanie využili priestory jeho obchodu v newyorskom Soho. „V 

súčasnosti, keď sú už takmer všetky nápady vyčerpané, je práve spájanie svojho mena s 

pornobiznisom jedným zo spôsobov, ako sa vyčleniť od konkurencie,“ zdôvodnili tento krok 

redaktori magazínu Forbes. 
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Strážni psi demokracie? 

Autor textu: Iveta Radiová, 1. ročník 

Regionálne voľby máme už za sebou a médiami preleteli informácie o tom, že za poslancov, 

alebo primátorov kandiduje čoraz viac novinárov. Mnohí pritom akoby zabudli na svoje 

poslanie. 

Na prvý pohľad sa možno zdá, že novinárstvo a “politikárčenie” majú mnoho spoločného, ale 

nie je tomu celkom tak. Je pravdou, že sa politický novinár motá v politike po celý svoj život. 

Pozná poslancov, vie o čom sa kedy rokuje, a snaží sa o štátnom zákulisí dozvedieť čo 

najviac. 

Hlavnou úlohou novinára však je informovať občanov o tom, čo sa u nás deje, a to pravdivo a 

objektívne. Novinár by sa nemal kamarátiť s politikom, ale udržiavať si od neho odstup, aby 

nevzniklo podozrenie, že nahráva jednej strane. V momente, keď sa novinár rozhodne vstúpiť 

do politickej strany, túto svoju nezávislosť a nestrannosť stráca. Je faktom, že každý z nás je 

nejako orientovaný, doprava, doľava, alebo akýmkoľvek smerom, ale predsa to nie je 

otvorená príslušnosť. Z politikov novinárov sa spätne nemôžu stať dobrí novinári, ale len 

priemerní, prípadne sa musia uspokojiť s inou profesiou. 

Je to to isté, ako keby v sebe politik objavil doteraz skrytý talent pre písanie a snažil sa byť 

objektívny. Občan už vie, z akej politickej garnitúry pochádza, vie, ku ktorým stranám má 

ideologicky blízko. Jeho práca by tak bola priehľadná a nedôveryhodná. Podobne absurdné sa 

zdá aj to, keď sa z jedného dňa na druhý stane z pravičiara ľavičiar, alebo naopak. Darmo sa 

potom takýto človek snaží presvedčiť o svojich ideáloch a zanietenosti pre stranu. 

Prečo teda vstupujú novinári do politiky? Znova na to neexistuje presná odpoveď. Možno sa 

už nechcú naďalej skrývať za svoj počítač, ale otvorene sa priznať k tomu, s čím dlhé roky 

súhlasia. Pravdepodobnejšie je však vysvetlenie, že sa im práca „strážnych psov demokracie” 

zunovala a zatúžili po zamatovej stoličke, väčšej moci a nepochybne vyššom plate. Dobrý 

novinár by ale mal tomuto povolaniu zasvätiť celý svoj život. Mal by sa snažiť odhaľovať 

korupciu a nezákonnosť a nie priamo do politiky vstupovať. Politici a novinári stoja na dvoch 

stranách a je neetické, ak niektorý z nich “zbehne k nepriateľovi”. 

Novinár by mal svoju prácu robiť telom aj dušou. Ten, kto vstúpi do politiky, je možno telom 

novinár, ale v duchu ho už zamestnáva niečo úplne iné. Nanešťastie je to väčšinou vidina 

moci a bohatstva a nie snaha pomôcť spoluobčanom. Ostáva iba dúfať, že takýchto zradcov 

nebude príliš veľa. Aj tak sa väčšinou pre zmenu profesie rozhodujú tí, ktorým to nepíše až 

tak dobre. Skutočné novinárske osobnosti sa totiž držia svojho poslania v spoločnosti. 
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Ako vznikajú moderné legendy? 

Autor textu: Michal Brat, 4. ročník 

Určite aj vy máte svoju obľúbenú legendu. Niektorí majú najradšej antické báje a povesti, iní 

preferujú Artušových rytierov Okrúhleho stola, fajnšmekri si našli hrdinov z chladného severu 

Európy či dokonca z krajín, kde slnko vstáva oveľa skôr, než u nás. 

Možno vám už zišlo na um, aká je škoda, že nové legendy už nevznikajú. Bola by to pravda, 

keby to bola pravda. 

Aj v týchto chvíľach sa rodia nové mýty, a to sa nebavíme o mýtoch umelých, ako napríklad 

Tolkienov svet Pána prsteňov, ale legendy „pospolitého ľudu“, ktoré majú svojich 

rozprávačov i vybájených hrdinov. Len sa dobre schovali, zamaskovali a začlenili do bežných 

rozhovorov. Ako ich objaviť ? Nuž, čítajte ďalej… 

Krokodíl v kanáli 

V anglofónnej kultúre už ľudia dávno zistili, že legendy sa medzi nimi skrývajú aj naďalej a 

dali im meno urban legends /mestské legendy/. Nepochybne by sa o nich dala napísať celá 

kniha, o ich súhrn sa pokúšajú aj stránky ako www.snopes.com . Ako príklad uvediem 

legendu, ktorá sa rozpráva v amerických veľkomestách. Príbeh hovorí o obrovskom 

krokodílovi, ktorý ušiel z cirkusu a žije v kanalizačnom systéme, odkiaľ z času na čas 

vychádza na lov… 

Pozná ju veľa Američanov, niekedy sa vyskytne ako motív v niektorom filme či rozprávke, a 

stále prežíva v pamäti alebo povedomí ľudí. Nepochybujem, že nie je vyhradená len pre deti, 

aj dospelí ľudia totiž radi všeličomu veria. Tým sa líši napríklad od príbehu o Santa Clausovi, 

ktorý je výlučne pre deti a bol by vlastne len ohromne populárnou rozprávkou, keby nebol 

býval vznikol ako súčasť reklamnej kampane na nealkoholický nápoj. 

Čo oči nevidia… 

Niektoré zahraničné legendy sú také rozšírené, že dokonca aj u nás majú svojich priaznivcov. 

Počuli ste napríklad príbeh o tom, ako televízie v Amerike dosiahli, že stúpol predaj určitých 

výrobkov vďaka podprahovej reklame? Do vysielania vkladali výzvy na nákup tovaru cez 

telefón v takej frekvencii, aby ich oko nestihlo zaregistrovať, ale mozog bol ovplyvnený. Nuž, 

nie je to pravda. Je to moderná legenda. 

Na zaujímavú modernú legendu z druhého konca sveta som naďabil pri čítaní denníka SME. 

Autor menom Masahiko, pôvodom Japonec, tu opísal, ako sa deti v jeho rodnej krajine i v 

Kórei báli šialenej ženy s rozrezaným úsmevom. Žiaľ, tento príbeh som čítal pomerne dávno a 

detaily si nepamätám, ale legenda bola taká úspešná, že deti po ceste do školy strážili a 

nejedna mamička sa nepochybne v kútiku duše naozaj obávala, či na nej nebude niečo pravdy. 

Národná tragédia? 

http://web.archive.org/web/20071020154205/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/177/ako-vznikaju-moderne-legendy


Možno je načase uviesť aj nejaké pekné prípady slovenských moderných legiend. Viac – 

menej lokálna legenda sa viaže na novú budovu Národnej banky v Bratislave. Podľa príbehu 

je budova zle naprojektovaná, hrozí /hrozilo/ jej zrútenie a preto sa hlavný architekt obesil. 

Verí tomu naozaj veľa ľudí a to aj napriek tomu, že som videl v televízii dokument o tejto 

budove, kde už spomínaný hlavný architekt vystúpil a okrem iného spomenul aj to, že 

navzdory povere je ešte stále medzi nami. 

Toto je odvaha 

Krásna legenda s celoslovenskou „pôsobnosťou“ vychádza z maturantského prostredia. 

Poznali ju podľa môjho malého prieskumu mladí ľudia z rôznych častí Slovenska. Na istej 

škole vraj dostali maturanti za úlohu napísať maturitnú písomku zo slovenčiny na tému „Čo je 

to odvaha“. Jeden študent odovzdal na konci prázdny papier, kde bolo celkom na spodku 

pripísaná veta „Toto je odvaha.“ Jeho heroický výkon bol podľa niektorých ocenený dvojkou, 

podľa iných trojkou. Čo však mali takmer všetky verzie spoločné, bolo, že sa udiali na škole 

„kamaráta môjho kamaráta“. Najviac sa mi na tejto legende páči fakt, že sa v skutočnosti 

naozaj môže zakladať na reálnej udalosti. Už len ťažko by sme mohli zistiť, kde sa táto 

udalosť stala, ale keby sme zisťovali, ktorí sú najstarší maturanti, čo si tento príbeh pamätajú, 

mohli by sme objaviť aspoň kedy približne vznikol. Možno by sme dospeli k prekvapujúcemu 

záveru, že táto legenda tu s nami žije aj pár desiatok rokov. 

Pošli ďalej… 

Vďaka e-mailu a mobilom vznikla v poslednej dobe špeciálna kategória legiend. Prekvapivo 

sú im ochotní uveriť aj technicky pomerne vzdelaní ľudia a sami sa podieľajú na ich šírení. 

Možno ste tiež dostali varovanie o hovore z tajomného telefónneho čísla, ktorý nesmiete 

prijať, inak vám niekto ukradne všetky údaje z pamäti mobilného telefónu. Samozrejme, nie 

je to pravda. Rovnako nie je pravda, že výrobcovia mobilov rozdávajú zadarmo prístroje za 

rozposielanie emailu o tom, že výrobcovia mobilov rozdávajú prístroje zadarmo. Napriek 

tomu sa tento mail už niekoľko rokov šíri slovenským internetom. 

Reťazové maily a listy /pošli tento list piatim ľuďom, inak ťa do týždňa stretne nešťastie ako 

istú ženu z…/ tvoria zvláštnu kategóriu moderných legiend. Čo je na nich zaujímavé, takmer 

určite nevznikli náhodou ako výsledok zle pochopenej klebety, ale za ich pôvodom stojí 

konkrétna osoba, ktorá sa chcela pobaviť na účet niekoho iného. Jedna obzvlášť paranoidná 

teória hovorí, že reťazové listy začala posielať Slovenská pošta, aby ľudia míňali viac peňazí 

za jej služby, ale uznávam, toto je asi iba moderná legenda. 

Kto za čo môže? 

Pôvod a šírenie moderných legiend by bolo tiež veľmi zaujímavé. Podľa všetkého legenda 

vzniká : 

A) Zámerne – niekto šíri nepravdivú informáciu, ktorej ľudia chcú uveriť a poslať ju ďalej. 

Neviem, či by sme mali autorov legiend považovať skôr za nasledovníkov starých 

rozprávačov alebo za klamárov. 

B) Náhodne – prepočuté slovo, nepochopená informácia a klebetnosť sú živnou pôdou pre 

legendy. Ak je legenda naozaj životaschopná, neobmedzí sa iba na jednu skupinu /deti, 

používatelia internetu…/, ale prebojuje sa do podvedomia všetkých skupín obyvateľstva. 



C) Na základe skutočnej udalosti – niektoré príbehy v sebe môžu ukrývať viac pravdy, než je 

na prvý pohľad zrejmé. Časom a hlavne ústnym podávaním sa z nich ale dôležité 

identifikačné znaky natoľko „zošúchali“, že už nie je možné určiť skutočný zdroj. 

Takže, toľko malý výskum na tému Moderné legendy. Neviem, ako vás, ale mňa nesmierne 

potešil fakt, že legendy nám aj naďalej okoreňujú šedivú skutočnosť. Už teraz sa teším, až sa 

mi podarí odhaliť nejakú ďalšiu a budem môcť premýšľať, odkiaľ sa asi vzala. Skúste 

porozmýšľať aj vy sami, aké moderné mýty sa skrývajú vo vašom podvedomí... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nigérijský národný šport – úplatky sú fér... 

Autor textu: Marcela Glevická, 4. ročník 

Futbal je národný šport. V Brazílii, v Taliansku, v Portugalsku. Na Slovensku je po každom 

futbalovom zápase päť miliónov kvalifikovaných rozhodcov. Futbal hýbe svetom. A futbalom 

hýbu peniaze. Vlastne svetom hýbu peniaze… 

Nedávno Nigérijská futbalová asociácia rozhodla, že nigérijskí rozhodcovia môžu brať 

úplatky, ale musia byť fér. Zaujímavý nápad! Ako chcú zabezpečiť férovosť? Kto bude 

kontrolovať výšku úplatkov? Kto platí (mimo úplatkárov) nigerijských rozhodcov? Ak 

futbalová asociácia, potom uznávam, že dovoliť rozhodcom prijímať úplatky, je dobrá 

obchodná stratégia. V podstate mzdy ich zamestnancov rastú, a financie idú z cudzieho 

vrecka. 

Nigéria je jednou z najskorumpovanejších krajín sveta, tak sa nie je čo čudovať, že s 

novinkou na poli úplatkov prichádzajú práve oni. Šedej ekonomike treba spraviť koniec, 

alebo využiť nové možnosti, ktoré prináša. 

Odtajnenie úplatkov môže mať nepredstaviteľné výhody napríklad pre štátnu pokladnicu. 

Stačí zaviesť, aby spolu s odovzdávaním šeku či hotovosti vypísali podvodníci výdavkový 

doklad a ekonomická situácia krajiny by sa ihneď sprehľadnila. Okrem toho, po oficiálnom 

prijímaní úplatkov, sa rozhodcovstvo stane vysnívaným povolaním. Kolegovia sa budú medzi 

sebou pretekať, kto aký úplatok vzal a kto, akou čiastkou prilepšil rodine. To všetko pri úplnej 

férovosti, samozrejme. Prikazuje im to predsa nadriadený. Avšak zverejnenie korupcie môže 

mať aj negatíva. Ak rozhodca zistí, že iní dostávajú dvojnásobok, ani okom nemihne pre pár 

drobných. Stane sa neuplatiteľným. Alebo si naopak povie, keď berie sused, ja just nebudem! 

Keby fanúšikovia vopred vedeli, ktorý klub uplatil rozhodcu, mohli by si naň vsadiť a výhra 

by bola istá. 

Z úplatkárstva by sa tiež mohol stať národný šport. Korupčník by došiel za rozhodcom s 

povestnou obálkou alebo čiernym kufríkom, zaplatil by a do konca zápasu rovnako nervózne 

ako ostatní (možno ešte nervóznejšie) by musel čakať, či malo význam úplatok dať alebo nie. 

Rozhodca je predsa vždy férový. To by bol adrenalín! 

Úplatky treba zverejniť. Nech vieme, kto za koho „kope“. Fanúšikovia si prilepšia, 

rozhodcovia si prilepšia, domáca ekonomika si polepší. A hra zostane naďalej fér. 

Na Slovensku medzi „národné športy“ niektorí zaraďujú politiku. Možno by nebolo zlé, 

inšpirovať sa Nigériou. 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20071020154153/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/167/nigerijsky-narodny-sport-uplatky-su-fer


Vianočná nostalgia 

Autor textu: Broňa Horváthová, 4. ročník 

Keď som bola dieťa, Vianoce som milovala. Napriek tomu, že z adventného čokoládového 

kalendára zmizli sladkosti už po ôsmom decembri, že v škole sa začínalo polročné peklo a ja 

som mala starosti, že nájdem pod stromčekom opäť raz „fusakle“ uštrikované starou mamou 

namiesto novej báby. Vianoce boli magické, lebo pre deti trvali celé týždne. Dni sa lenivo 

vliekli do Adama a Evy a po Štedrom dni ostávala kopa času do začiatku školy. A navyše, do 

Silvestra nikto po mne nevrieskal, že príliš veľa čítam, príliš veľa sledujem televíziu a príliš 

málo sa venujem množinám. 

Vždy sme boli navyknutí tráviť Štedrý večer spoločne, celá rodina. Pamätám si, akoby to bolo 

len nedávno – všetci predpoludním už boli celkom „namol“, darčeky nezabalené, polovica 

šalátu napriek pôstu zjedená, čo ho každý chodil koštovať, či je dosť štipľavý. V televízii 

bežal Mrázik ako zvuková kulisa a každý sa rehotal z dobrej Naste a sympatizoval s jej 

obludnou sestrou. V malom byte starých rodičov sme sa o seba potkýnali, pokrikovali po sebe 

a my deti sme sa tĺkli o salónky. Niektorí to riešili šalamúnsky – zjedli salónku a do obalu 

miesto nej náročky napchali kocku cukru. Aj to len potajomky, lebo keby nás naši videli 

nepôstiť sa, schytali by sme to, Vianoce-Nevianoce. Potom sme si zaspievali Narodil sa 

Kristus Pán, podaktorí celkom pekne, iní hrozne falošne a mohli sme začať naozaj 

vianocovať. 

V období puberty mňa a sestru Vianoce otravovali. Doma vznikali prudké hádky, keď sme na 

Štedrý deň chceli ísť s kamarátmi stopom do Brna a vždy sme aspoň do Štefana dostali 

zaracha. Na dojatých starých mamách sme nevideli nič čarovné a zemiakový šalát sa nám 

hnusil. Miesto Mrázika bol povinný prefíkaný americký Kevin, čo ostal sám doma, a to nás 

nudilo hádam ešte viac ako historky starých otcov z vojny. Vrchol bol, keď pes zožral všetky 

salónky zo stromčeka sám a my sme s mamou stáli štyri hodiny pri sporáku, zatiaľ čo všetci 

ostatní popíjali sekt. Toľký nevďak, vravím si po rokoch, keď by som za pravú štedrú večeru 

dala čokoľvek. 

Teraz, keď si tak čítam predchádzajúce riadky, vravím si – pre toho, kto nás nepozná, musíme 

sa zdať ako hrozná rodina. Ale verte mi, nie je to tak. Bývali to najkrajšie týždne môjho 

detstva, lebo sme všetci boli veselí, nenároční a uvoľnení. Naraz Vianoce už pre mňa nie sú 

magické, ani prekvapivé. Viem, že Štedrý deň ubehne strašne rýchlo, že staré mamy budú 

plakať za manželmi, že my budeme smutní z nich a zo sto iných vecí, ktoré sa nás týkajú. 

Viem, že nik nebude štrngať, smiať sa a pripíjať si, že nikto na mňa nenakričí, keď si dám 

cigaretu pri stole. Viem, že keď je všetko dovolené, znamená to dospelosť. A s dospelosťou 

odchádza viera v to, že Vianoce sú jediným sviatkom roka, kedy sa môžu stať zázraky. 
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Na čo ešte čakáme? 

Autor textu: Henrieta Hajtová, 3. ročník 

Počas prednášok týkajúcich sa smrteľného ochorenia AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) spôsobeného vírusom HIV (Human Immunodeficiency Virus) nikto nezostal 

sedieť pokojne. Mali sme dvanásť rokov, téma sex nám bola cudzia a zrazu sem príde niekto a 

začne našu detskú pavučinu snov, utkanú z ilúzií, trhať. Prečo niečo také existuje? Čo teraz? 

Všetci sme na sebe už videli príznaky, napriek našej sexuálnej zdržanlivosti a takmer žiadnym 

skúsenostiam s drogami. 

Naša učiteľka etickej výchovy sa totiž rozhodla, že medzi petržalskou mládežou spraví osvetu 

a pozvala ľudí z organizácie boja proti AIDS. Pozerali sme na tie štatistiky, naše detské duše 

tomu nemohli uveriť a pani učiteľku sme považovali za netvora, ktorý z nášho detského sveta 

odkrojil poriadny kus a doslova nás sotil do sveta dospelosti. Vtedy sme jej to vyčítali. Teraz 

ďakujem Bohu, že tak spravila. 

Choroba AIDS bola po prvýkrát objavená roku 1981 v Spojených štátoch. O dva roky neskôr 

bol už ľuďom známy aj jej pôvodca, vírus HIV. Ten napáda tzv. pomocné bunky (lymfocyty 

T4 alebo T4 bunky), ktoré sú dôležité pre činnosť imunitného systému. Prítomnosť 

vírusu HIV v krvi človeka sa dá zistiť po troch mesiacoch od udalosti, ktorá mohla ku nákaze 

viesť. Test ukáže, či sa v krvi nachádzajú protilátky proti HIV. Pokiaľ nie, s najväčšou 

pravdepodobnosťou k nákaze nedošlo. 

Štatistiky sú kruté a neúprosné. Na celom svete žije okolo 42 miliónov ľudí so smrteľným 

vírusom HIV, 17 miliónov chorobe AIDS už podľahlo. V Európskej únii je situácia 

mimoriadne zlá v pobaltských krajinách, vysoký nárast bol zaznamenaný aj v susednom 

Rusku a na Ukrajine. Nemyslím si, že Ukrajina by bola od Slovenska ďaleko. My si tu totiž 

žijeme ako na inej planéte. Stále máme pocit, teda aspoň väčšina, že tu tento vírus proste nie 

je. Podľa odborníkov sa doteraz na Slovensku infikovalo okolo dvesto ľudí a približne tridsať 

ich na chorobu zomrelo. Obávam sa však, že skutočné čísla sú desaťkrát vyššie, pretože 

málokto sa na HIV testovať dal. Obava z diskriminácie a vylúčenia jedinca zo spoločnosti 

„zdravých“ vedie k tomu, že mladí ľudia si povedia: „Ja to predsa nemôžem mať“, a je po 

probléme. Pritom až desať rokov od nákazy sa nemusia prejaviť žiadne príznaky a jedinci 

roznášajú HIV veselo ďalej. 

Nie je to však len ich problém. Je to problém nás všetkých. Je to problém celospoločenský. 

Nemyslím si, že ľudia na Slovensku by boli menej sexuálne aktívni, ako napríklad na 

Ukrajine. A už vôbec nesúhlasím s tým, že sú vernejší. Kde je problém? V informáciách. V 

právach na informácie. Zatiaľ, čo naša pani učiteľka etickej výchovy nám vpichla v ranom 

detstve injekciu mementa a zachránila tým možno tridsať ľudí, inde sa učitelia tvária, že sme 

nesmrteľní. Všeobecne platí, že AIDS je choroba nevyliečiteľná, neexistuje žiadna očkovacia 

látka, ktorá by zabránila tak HIV, ako aj AIDSu. Tak prečo sa nechránime? Prečo deti 

nevedia, že sa môžu chrániť? 

Ideológia sexu po svadbe je síce milá, avšak menej ideálni sú už ľudia. A prečo by aj boli! 

Majú právo na plnohodnotný sexuálny život s tým, s kým im to vyhovuje. A s koľkými im to 

vyhovuje. Ale nechcem odbočovať od témy. V USA sa George Bush rozhodol vyčleniť na 

http://web.archive.org/web/20071020233449/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/164/na-co-este-cakame


výskum proti tomuto ochoreniu 15 miliárd dolárov. (Na zbrojenie je ochotný odklepnúť 400 

miliárd dolárov ročne, pozn. autorky). 

Adekvátna liečba môže chorému predĺžiť život o desať až dvadsať rokov. Ďalším a 

najúspešnejším projektom proti tejto zhubnej chorobe by mohla byť prevencia. Sexuálna 

výchova na školách, bezbariérový prístup mladých ku kondómom a povinné testy na HIV, 

každoročne pre každého občana. V Thajsku sa ako úspešný ukázal skvelý projekt s 

názvom ABC (Abstinence, Be faithful, Condom), v rámci ktorého sa podarilo znížiť počet 

nakazených o dve tretiny ročne! Úžasné je, že do projektu sa zapojili aj budhistickí mnísi. 

Je to protiklad oproti postoju Svätej stolice, ktorá pri príležitosti Medzinárodného dňa boja 

proti AIDSu (1.12., pozn. autorky) opätovne zamietla kondómy ako prostriedok ochrany proti 

tejto smrteľnej chorobe. „Nie je možné podporovať nemorálny a požívačný spôsob života, 

ktorý prospieva šíreniu zla,” uvádza sa v jej stanovisku. Len v USA sa týmto vírusom 

nakazilo minulý rok 40 000 ľudí pod 25 rokov! A to len 14 percent z nich niečo vedelo o 

kondóme, možnosti nákazy či antikoncepcii. Pokiaľ deti nedostanú informácie, na aké majú 

právo, odkiaľ budú vedieť, že im na každom rohu hrozí smrteľné nebezpečenstvo? 

Odkiaľ to budú vedieť naše deti? Na Slovensku sa to vraj týka iba homosexuálne 

orientovaných mužov a narkomanov. To je nezmysel! Týka sa nás to všetkých.  

A pokiaľ sa o tom nebude hovoriť, všetkých nás to aj pomaly zabije. Prevenciou, zaradením 

sexuálnej výchovy do zoznamu povinných predmetov a používaním kondómov to môžeme 

zredukovať. Alebo si môžeme počkať, kým sa počtom nakazených zaradíme k našim 

východným susedom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vianočné trhy 2006 

Autor textu: Zuzana Povodová, 4. ročník 

December sa v mysliach obyvateľov hlavného mesta už tradične spája s vianočnými trhmi. 

Ani tento rok nie je výnimkou. Už dnes sa môžete poprechádzať medzi stánkami na Hlavnom 

a Františkánskom námestí a nasávať vianočnú atmosféru 14. ročníka plnými dúškami. 

Vianočné trhy sa tešia obľube už od roku 1993, kedy sa uskutočnili po prvýkrát na Hlavnom 

námestí. Odvtedy sa počet stánkov viac ako zdvojnásobil a rozrástol aj do priľahlých nádvorí 

a námestí. Koncom 90-tych rokov sa začali zruční remeselníci objavovať na nádvorí Starej 

Radnice. A od roku 2003 si môžete vianočné špeciality vychutnávať aj na Františkánskom 

námestí. 

Každoročne sa trhy začínajú rozsvietením vianočného stromčeka. A to nie hocijakého! 

Tohtoročná jedľa je 20,5 vysoká, 32 rokov stará a skutočne prominentná. Veď celú púť 

stromčeka zo Železnej studienky do centra mesta zabezpečovala policajná kolóna. 

Pri obdivovaní čarov vianočného stromčeka sa však môže ľahko stať, že vám jednoducho 

vyhladne. Cigánov vyhrávajúcich v bruchu úspešne umlčíte napríklad cigánskou pečienkou. 

Alebo si môžete pochutiť na pečených klobáskach, omastenom chlebe s cibuľou, pagáčoch, 

husacích a kapustných lokšiach. Počas chladných večerov vás zahreje varený punč, víno alebo 

grog. Výber je len na vás, ale upozorňujeme, že nie je vôbec ľahký. Pretože vianočné 

pochúťky vám budú rozvoniavať až zo 42 stánkov. 

Nemáte ešte pre svojich najbližších darčeky pod vianočný stromček? Na pultoch stánkov 

možno nájsť nespočetné množstvo drobností, ktoré nielen zdôrazňujú starosvetský charakter 

prichádzajúcich sviatkov, ale určite tiež potešia nejedno srdiečko. Nechýbajú výrobky z 

dreva, skla, kože, prútia, šúpolia či včelieho vosku. Na nádvorí Starej Radnice pripravilo 

Združenie cechov historických remesiel predaj vlastných výrobkov, vďaka čomu kováči, 

hrnčiari, sklári a drotári ponúkajú svoju zručnosť na obdiv širokej verejnosti. 

Počas Vianoc by sme nemali zabúdať ani na pomoc ľuďom v núdzi, a preto rovnako ako 

počas predchádzajúcich ročníkov vianočných trhov, magistrát za symbolickú korunu 

prenájmu umožnil deviatim charitatívnym organizáciám v štyroch stánkoch predávať výrobky 

a propagovať svoju činnosť. 

Hneď vedľa vianočného stromčeka je pódium, na ktorom sa až do 23. decembra vystrieda 

celá plejáda umelcov rôznych žánrov. Na 30 dní je pripravených 60 programov. V rámci 

projektu Vianočné mosty sa predstavia súbory z Brna, Prahy, Viedne a Krakova. A tento rok 

sa môžeme tešiť na úplne unikátne Vianočné mosty, pretože sú organizované trochu inak, ako 

tomu bolo po minulé roky – uskutočnia sa naraz, v jeden deň, vo všetkých piatich mestách, 

čím sa ešte umocní myšlienka nadviazania pomyselných mostov. 
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Nové mediálne projekty študentov žurnalistiky 

Autor textu: Sabina Bašťovanská, 2.ročník 

Myšlienka pomôcť získať študentom žurnalistiky praktické skúsenosti sa zrodila na Katedre 

žurnalistiky FiF UK v správnom čase. Študentov mrzelo, že akokoľvek kvalitné príspevky 

vytvorené na hodinách mediálnych ateliérov nemala možnosť verejnosť spoznať. Tento 

problém zobralo do vlastných rúk občianske združenie Communication Lovers, ktorého 

členom sa podarilo nájsť a zapojiť do projektu nielen študentov žurnalistiky UK, ale aj 

VŠMU, VŠVU a STU v Bratislave. 

Takto vznikol nápad spustiť internetové rozhlasové vysielanie, ktoré by prezentovalo katedru 

a rozhlasovú tvorbu jej študentov. Zapojili sa aj pedagógovia a akcia sa mohla rozbehnúť. 

Bola vytvorená doména www.radioaktiv.sk, na ktorej sa nachádzajú všetky audio príspevky 

archivované v jednotlivých rubrikách ako napríklad Cooltúra, MP3 blog, Spoza hraníc, 

Magazín a ďalšie. Príspevok musí byť kvalitný, hodnotiť ho budú poslucháči, ktorí majú 

možnosť spätnej väzby. Šéfredaktorom Rádia Aktiv a „otcom“ myšlienky rádia je študent 4. 

ročníka KŽ FiF UK Marián Kukelka. 

Dôkazom toho, že ide skutočne o serióznu vec, je získanie sponzorov – ako Slovenské 

elektrárne a.s. Enel, Mmd, TV Markíza a Slovak Telekom. Nechýba ani patrón rádia, ktorým 

sa stal generálny riaditeľ Markízy Václav Mika. Ten na tlačovej besede povedal, že v rámci 

médií nefunguje dokonale práca s talentami a starostlivosťo profesionálny dorast. Taktiež 

podľa slov Michala Koreca, zastupujúceho Slovak Telekom, nebola doteraz vytvorená 

dostatočná forma média, ktorej by sa mohli študenti venovať. Hoci projekty občianskeho 

združenia Communication Lovers fungujú iba od marca 2006, študenti už stihli zorganizovať 

niekoľko stretnutí s novinármi či politikmi hosťami boli napríklad Zuzana Martináková, Petr 

Šabata či Andrej Bán. 

Združenie je otvorené všetkým, ktorým sa chce – ako zdôraznila Zuzana Modrovichová, 

študentka 4. ročníka KŽ FiF UK a riaditeľka združenia. Aby sme boli presní – študentom, 

ktorým sa chce byť aktívnymi, oživiť štúdium, využiť vlastnú tvorivosť a priblížiť sa čo 

najviac praxi. 

Ďalším novým projektom, ktorý bol taktiež spustený k 1. decembru 2006, je internetový 

magazín študentov žurnalistiky – Webjournal.sk. Cieľom je opäť podporiť aktivitu študentov 

a umožniť im publikovať ich vlastnú tvorbu. V súčasnosti sa na stránke nachádza viac ako 

150 príspevkov, rozdelených do rubrík, je možné prispievať i poéziou, prózou a fotografiami. 

Chýbať nebudú ani weblogy študentov. 

 
Veľký podiel na podchytení aktivít mladých má najmä odborná asistentka Mgr. Eva 

Bachletová, PhD., ktorá usmerňuje činnosť webmastera Tomáša Uleja a šéfeditorky Evy 

Fúrikovej z druhého ročníka. Postupne sa formuje redakčný tím a pribúdajú noví autori. 

Dvere sú však otvorené pre študentov všetkých ročníkov a fakúlt Univerzity Komenského. 

http://web.archive.org/web/20071020233444/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/160/nove-medialne-projekty-studentov-zurnalistiky
http://web.archive.org/web/20071020233444/http:/www.webjournal.sk/


Ako zdôraznil na tlačovej besede dekan FiF UK doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., internetový 

magazín by mal prispieť ku kultivovaniu aj súčasnej slovenskej internetovej žurnalistiky. 

Veríme, že nové mediálne projekty študentov žurnalistiky verejnosť zaujmú a budú sa 

rozvíjať. Veď napokon Katedra žurnalistiky FiF UK oslávi v budúcom roku svoje 55. 

narodeniny, takže tradícia spojená s praxou, je viac ako žiadúca. 

Predstavujeme Communication Lovers 

Občianské združenie COMMUNICATION LOVERS vzniklo na podnet študentov Katedier 

žurnalistiky a marketingovej komunikácie FiF UK v Bratislave. Združuje študentov, ktorým 

sa CHCE. Na našich katedrách vyrastajú tvorcovia verejnej mienky. Ich kvalitné vzdelanie je 

preto nevyhnutnosťou. Spojili sme sa, aby sme vytvorili PRIESTOR na sebarealizáciu 

študentov, OŽIVILIštúdium a prepojili ho s PRAXOU. Ak chceš pomôcť, pracujeme na 

množstve projektov, ktoré ťa potrebujú. Radio Aktiv je len jedným z nich 

(www.radioaktiv.sk). Vďaka Communication Lovers sa dá odteraz na našich katedrách 

pripojiť k internetu bez káblu a úplne zadarmo. Už na budúci semester pripravujeme prvý 

ročník COMLOVERS konferencie. Buď pri TOM! Viac info na www.comlovers.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naše Vianoce... 

Autor textu: Silvia Láslopová, 4. ročník 

Na svete vraj existujú anjeli strážni. To by mali byť vraj také bytosti, ktoré ochraňujú pred 

zlými vecami na zemi. Ženám, by podľa mňa, mali byť takýto anjeli pridelení v 

dvojnásobných dávkach. Prideleným anjelom v druhej rade, by sa hovorilo pridelenci a ich 

hlavnou úlohou by malo byť zabraňovanie takým rozhodnutiam, o ktorých je žena skalopevne 

presvedčená, že by ich mala spraviť, ale v podstate by ich robiť nemala. To by hneď bolo 

menej divných nápadov bez tragických následkov. Veď čo už môžete robiť, ak sa rozhodnete 

dať sa ostrihať na ježka, a potom vyzeráte ako Billy Idol vo svojich najlepších rokoch. 

Prípadne sa dáte nahovoriť na tetovanie a potom plačete celý večer do vankúša, lebo to, čo 

malo byť pôvodne drakom sa podobá skôr na zdegenerovanú žirafu. No skrátka pridelenci by 

zabránili takýmto nehodám. 

„Škoda, že pred trinástimi rokmi nemala aj moja ségra takého anjela z druhého radu,“ 

pomyslela som si, keď som sa nútene pozerala na chladičku. Prišla som domov na sviatky po 

dosť dlhom čase a ktosi na nej vymenil fotku. Pred tým tam bol obrázok z niektorých Vianoc, 

keď sme všetci vyzerali ako rodinka obéznych. Ségra sa v jeden deň ale rozhodla držať diétu. 

V nejakom primitívnom ženskom týždenníku si prečítala, že proti vyžieraniu chladničky 

pomáha, ak si na ňu človek nacapí fotku, kde je strašne tučná. Tak sme sa spolu s Diduš 

museli na seba pozerať všetci. Ale neviem, či to malo nejaký rozumný efekt. Asi iba ten, že 

sestra sa po roku odo dňa, kedy tam nalepila tú fotku, rozhodla odísť od svojho manžela. Asi 

jej konečne podľa výrazov našich tvárí na danom rodinnom obrázku došlo, že ho ako família 

kolektívne neznášame. Teraz, keď už má ségra ďalšieho manžela a prekročila aj prah 

tridsiatky, asi u nej nastala kríza veku, alebo čo, lebo dala na chladničku fotku, kde je ona v 

pubertálnom veku. Opäť je to však rodinný obrázok, a tak sa musím pozerať pri každej 

návšteve chladničky na seba, keď som mala desať a trapošila som v lese v ružovom 

tepláčikovom komplete, ktorý zohnala mama u prvých vietnamských obchodníkov v našom 

meste. Okrem iného ešte u nich stihla nakúpiť aj báječné tenisky s vyobrazením pandy a lacné 

digitálne hodinky. Ségra má síce na fotke úžasných sedemnásť, ale zároveň jej na hlave trčí 

otrasná barančeková trvalá. Práve v tomto kritickom období, potrebovala Diduš pridelenca asi 

najviac. Kedysi totiž mala krásne dlhé hnedé vlasy a vyhlasovala, že sa nikdy nedá ostrihať. 

Pamätám si, ako jej ich zvykla naša mama podstrihovať veľkými krajčírskymi nožnicami. 

„Ale iba kúsok. Iba pol centimetra!“ vrešťala pravidelne na celý náš dvojizbový 

malometrážny byt. Keď odišla na gympeľ niekto jej tam povedal, aby si dala spraviť trvalú, 

že je to neuveriteľná zmena a v podstate to jej vlasom pomôže. Nuž, po tomto kroku sa veru 

ostrihať dať musela. Už nikdy jej nenarástli také krásne vlasy, ako predtým a doteraz ich nosí 

úplne nakrátko. Sestra bola v takýchto prípadoch, ale vždy divná. Raz dokonca prišla domov s 

ostrihanými mihalnicami. Najlepšie bolo, že keď sa jej naši pýtali, prečo si ich ostrihala, tak 

asi tri hodiny zatĺkala, že ona si s mihalnicami absolútne nič nerobila. Fyzickým nátlakom to z 

nej mama nakoniec vypáčila. A tak sme sa dozvedeli, že dobrá kamoška jej poradila, že keď 

si ich ostrihá, narastú jej ešte dlhšie a hustejšie. V tomto prípade sme všetci boli radi, že jej 

nejaké mihalnice vôbec narástli. 

Z mojich myšlienok o pridelených anjeloch ma vyrušila mama. „Na Vianoce budeme mať 

lososa,“ oznámila mi radostnú novinu. Bola som rada, že sme sa nakoniec ustálili na tomto 

sviatočnom menu. Po období totalitných kaprov, vyprážaných filé s neidentifikovateľnej 

http://web.archive.org/web/20070526061201/http:/webjournal.niemand.sk/poetika/163/nase-vianoce


rybacej drte, sme istý čas pri štedrovečernom stole so sestrou žuvali vyprážané tofu. To bolo 

vtedy, keď sme asi tri roky počas našej najdivokejšej puberty počúvali stále dookola iba 

trampské pesničky a radili sme sa k zarytým vegetariánom. Ani neviem ako, ale nakoniec sme 

sa opäť vrátili k mäsu, a s týmto návratom sa spája už aj netradičné a zaujímavé menu na 

Vianoce. A potom prišiel posledný klinec do rakvy nervov mojej mamy, ktorá bola nervózna 

už od rána. Babka, ktorá sa rozhodla tento rok tráviť Vianoce s našou rodinou, si skrátka 

nemohla odpustiť niečo neofrflať: „Losos? Ale veď to nie je dobrá ryba!“ 

Zvyšok rozhovoru, ktorý sa niesol v mierne zvýšenom tóne hlasu mojej mamy aj babky, viem 

odhadnúť iba s neurčitosťou, pretože celý prebehol v maďarčine. Samozrejme preto, lebo obe 

dámy veľmi dobre vedia, že po maďarsky neviem ani ceknúť. Z ich gestikulácií a 

pomaďarčených slovenských slov, som však vyrozumela, že mama sa rozčuľovala nad 

označením zlá ryba. Hlavne v súvislosti s faktom, že za tú zdochlinu vyvalila v miestom 

Tescu takmer štyri stovky. Babka si však stále mlela svoje. Na záver, a to býva celý vrchol 

takýchto ich výstupov nasadila ten najtvrdší kaliber. Prepla opäť do slovenčiny: „A kapra 

nemávate? Veď kapor, to je sviatočné jedlo.“ Týmto úskokom babka predpokladala, že sa 

pridám na jej stranu. A to sa nestalo. „Nuž nemávame,“ odpovedala som mierne. Nechápem 

ako ešte vôbec môže moju babku baviť rozčuľovať sa nad maniermi našej rodiny. Každý rok 

sa napríklad čuduje, prečo si môj otec na tanier nedáva rybu. Nikdy by si ju tam ani nedal, 

stačí keď si ju tam nakladám ja, a to hneď symbolicky pľuje, ale tak, aby to nikto iný okrem 

mňa nevidel. Ja sa potom ako malé decko nevkusne rozosmejem a mama sa mračí a 

moralizuje. Môj otec skrátka neznáša ryby a vianočné hody sa pre neho nesú v znamení 

bravčových „šniclí“. 

K štedrému stolu sme aj napriek výmene názorov medzi mamou a babkou nakoniec zasadli v 

pokoji a mieri. U nás sa dlhé „ofuky“ nenosia. Na stole ležali všetky možné dobroty, otec v 

dobrej nálade rozlieval koňak s piatimi hviezdičkami a babka si stihla nabrať aj lososa, aj 

morčací rezeň a na záver si dala aj z otcovho bravčového. Nepočula som, že by sa bola 

sťažovala, že niečo z toho nebolo dobré, alebo dokonca, že dané jedlo akosi celkom 

nekorešponduje s bežnými vianočnými zvykmi. Ešte trochu počudovane pozerala na fľašky 

zaujímavých tvarov v našom bare. Mama je ponúkala na výber z množstva aperitívov a babka 

len híkala, že to je asi kvalitné a drahé. Asi po desiatich minútach jej údivu urýchlila celú vec 

opäť mama: „Pozri babka. My patoki nepijeme. Alkohol je otrava a keď sa mám otráviť, tak 

iba z kvalitného.“ Týmto výrokom sme zakončili večer pri fľaši dobrého vína. Všetci pri stole 

sme vyzerali spokojne a dúfali sme, že to takto dobre dopadne aj na ďalší rok. Takže šťastné a 

veselé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.12.2007 kultúra Nezvyčajné retro na slovenský spôsob 

Autor textu: Marcela Šimková, 1. ročník 

Počas posledných dvoch-troch rokov sa na nás zo všetkých strán valia gitarové kapely, ich 

nové a stále rovnako znejúce albumy a pomaly strácame prehľad, kto je kto, pretože sa často 

podobajú ako vajce vajcu. Okrem toho sa začalo v súvislosti s gitarovou scénou používať 

označenie retro a moja nádej, že sa v tejto oblasti objaví niečo nezvyčajné a progresívne 

takmer zhasla. Ale ako predčasný vianočný darček mi osud do cesty postavil štyroch mladých 

chalanov vo veku od dvadsaťdva do dvadsaťpäť rokov, ktorí mi do rúk strčili ich debutový 

album, na ktorom bolo napísané The Swan Bride- Monster in your drawn. 

Hráme hudbu, o ktorú sa slovenské rádia nezaujímajú 

 

Ak píšete o niekom, koho iní ľudia nepoznajú, musíte ho chtiac-nechtiac prirovnať k 

známejšiemu interpretovi. Preto sa pokúste zmiešať vo svojej hlave dvadsať gramov White 

Stripes, desať gramov Interpolu a Strokes, pätnásť gramov Hives a Sunshine, zvyšok doplňte 

starým, ale originálnym zvukom ako vystrihnutým z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych 

rokov a dostanete The Swan Bride. Kariéra bubeníka Michala Micháleka, basgitaristu Rasťa 

Tupého, gitaristu Mateja Kačajláka a speváka Martina Rafu sa rozbehla len pred niekoľkými 

mesiacmi, keď vydali svoj debutový album a zoznámili sa so spriaznenými skupinami Diego 

a Sako. "Hráme odlišnú hudbu ako chalani z Diega alebo Saka, ale rozumieme si ľudsky. 

Spája nás aj nezáujem väčšiny slovenských poslucháčov a rádií," povedal spevák Martin 

Rafa. Možno aj vďaka tomu im členovia spomínaných dvoch skupín pomáhajú. Spevák 

skupiny Sako Juraj "Medveď" pokrstil ich debutové CD a Diego si ich vybrali ako predkapelu 

na niektorých koncertoch. Ale naozaj prelomová udalosť vo vývoji ich kariéry nastala pred 

pár týždňami, keď ich nasadilo do svojho vysielania aj Rádio _FM. 

 

Blázni, ktorí veria tomu, čo hrajú 

  

Pre začínajúcu skupinu predstavuje určitú nádej stránka myspace.com, kde si ich hudbu môžu 

vypočuť ľudia z celého sveta. Avšak jednou z podmienok registrácie je aj vyplnenie kolónky 

štýl. The Swan Bride svoje pesničky zaškatuľkovali ako indie. "Veľa ľudí si myslí, že 

označenie indie ma niečo spoločné s indiánmi, ale v skutočnosti je toto slovo odvodené od 

independent. Čiastočne sa s tým stotožňujeme, pretože v rámci Slovenska sme asi nezávislí od 

hlavného prúdu, ktorý hrajú rádiá. Ale nie som si istý, či sa môžeme porovnávať so 

zahraničnými kapelami, hrajúcimi indie. Aj keď ich máme veľmi radi, mám pocit, že hráme 

odlišné pesničky," odpovedal Rasťo Tupý na otázku, kam ich môžu poslucháči zaradiť. 

Charakterizujú ich najmä zaujímavé, anglicky spievané texty, podčiarknuté expresívnym 

prejavom speváka a nezameniteľný zvuk nahrávok. Od všetkých ostatných sa odlišujú aj 

obalom albumu. "O plagáty a vizuálnu stránku cédéčka sa staral Rasťo. Píše tiež texty a mal 

šťastie, že našiel takého blázna, ktorý keď ich spieva, tak im aj naozaj verí," dodal na záver 

Michal Michálek. 

Sebadôvera je veľmi dôležitá, pretože ak si neveríte sami, nemôžu vám veriť ani ostatní. To, 

že chalani zo Swan Bride svojej hudbe veria môžete cítiť pri každej pesničke a koncerte. Ak 

https://web.archive.org/web/20071229145147/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/840/nezvycajne-retro-na-slovensky-sposob


im prvotné úspechy nezamotajú hlavu a zostanú pri zemi, môže ich čakať nezvyčajný úspech. 

Budúcnosť majú stále pred sebou. Ale už teraz cítim vo vzduchu niečo nové, nezvyčajné, 

kvalitné a progresívne, menom The Swan Bride. 

Diskusia 

ak maju na koncertoch taku stavu ako diego a sako, asi to stoji za vypocutie a za pozretie… na 

ten myspace si asi kliknem. ...inac, pekny clanok. 

— jesienka · 18. december 2007, 09:31 · # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colchicum.verte@gmail.com
https://web.archive.org/web/20071229145147/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/840/nezvycajne-retro-na-slovensky-sposob#c001057


10.12.2007 politika Škola (pre)hrou 

Autor textu: Ľubomíra Pendráková, 4. ročník 

Slovenské deti pohoreli na medzinárodnom teste vedomostí pätnásťročných žiakov PISA. 

Aké to nešťastie. Nie je tragédiou, že boli Fíni najlepší, horšie je, že oveľa lepšie ako naši 

žiaci na tom boli deti z Českej republiky, ba čo viac, ešte aj „tí sprostí" Američania. Keby sme 

si mohli uľaviť aspoň na ich úkor, ale už nám zobrali právo aj na to. 

Darmo bude Janko Mikolaj namietať, že reálne vedomosti žiakov nie sú až také zlé, ako to 

výsledky ukazujú, testy sú objektívne a výsledky sú jasným ukazovateľom vedomostí. Kto 

nesie zodpovednosť? Kto je vinníkom? 

V duchu sa pýtame, kde sa stala chyba a ako je možné, že otázky neboli minimálne týždeň 

pred uskutočnením testov uverejnené na webe. Alebo keby sme aspoň ten rozpočet ešte 

nestihli schváliť. Ale fakt, že každá slovenská krava dostane na hlavu z peňazí ministerstva 

pôdohospodárstva viac ako biedny žiak z nešťastného rezortu školstva, je už neodvratný. 

Možno je najvyšší čas poslať aj šéfa poškodeného ministerstva do nejakej školskej kotolne, 

usporiadať novú tlačovku, na ktorej odcituje vopred vybratú časť Biblie a sedemnásť ráz 

trepne po bojleri. Ak to aj nezaberie, minimálne pobaví. 

Alebo ešte lepšie, dajme priestor na vyjadrenie samotnému predsedovi strany, z ktorej náš 

Janko vyšiel. Ten vie predsa vysvetliť čokoľvek. Ako by som ho už videla škeriť sa do 

kamery so slovami: „Ale pani redaktorka, veď všetci dobre vieme, že testov sa zúčastnilo aj 

trinásť maďarských škôl, tak čomu sa všetci čudujeme? Naštartujme už konečne tie tanky!" 

A na záver to, čo zaberá najviac. Slova sa chopil samotný pán prezident, ktorý vo svojom 

agitačnom prejave zdôrazňuje potrebu školskej reformy. Nehovoriac o tom, že je to už tretie 

volebné obdobie, v ktorom sa k tomu vlády statočne odhodlávajú. Ale nevadí, veď po týždni 

či dvoch sa hladina adrenalínu v nadšencoch bojujúcich za lepšie školstvo ustáli a my si 

vymyslíme ďalší problém, nad ktorým by sme lamentovali. Len nech už, prepánajána, nikto 

nechodí s medzinárodnými prieskumami. 

Diskusia 

smiech cez slzy u mna teraz… :-D velmi dobre napisane, pobavila som sa, aj ked je ta tema 

skor na plac.. mozno nase pra-pravnucata budu mat kapanek lepsie skolstvo.. 

— cwrbka · 11. december 2007, 09:06 · # 
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10.12.2007 politika Bitý nesie nebitého 

Autor textu: Marianna Bublavá, 4. ročník 

Mimoriadne zvedavý bol major Haluška z Čiernych barónov na výklad 

slova „absurdný". Dokonca tak, že svoju legendárnu repliku 

niekoľkokrát zopakoval s priam boľševickým pôvabom. Keby sa dočkal 

absurdít, ktoré sprevádzali súčasnú interrupčnú kauzu, možno by sa už 

aj prestal pýtať a ticho rezignoval. 

 

Ústavný súd po rokoch rozhodol. Potratový zákon v rozpore s Ústavou 

nie je. A má pravdu; nekonečné ťahanice a napätie oboch sporiacich sa 

strán boli vonkoncom zbytočné. Zákon umožňujúci ukončiť život v 

prenatálnom štádiu do dvanásteho týždňa bez udania dôvodu naozaj 

slovenskej Ústave neodporuje. Ani ministerská vyhláška, ktorá posúva 

hranicu až na dvadsiaty štvrtý týždeň. A keby si potrat nechala 

vykonať žena hoci v ôsmom mesiaci tehotenstva, stále by neporušila 

najvyšší zákon. Z jednoduchého dôvodu. Ústava je totiž v rovnakej 

pozícii ako Pontius Pilát, ktorý si umyl ruky na znak dištancovania sa 

od Kristovej smrti. Zákon si úbohým pätnástym článkom znenia „ľudský 

život je hodný ochrany už pred narodením" umýva pomyselné ruky. Nič 

nezakazuje, nič neprikazuje, nič nenariaďuje. Iba odporúča. 

Konštatuje. 

 

Najvyšší zákon štátu nechráni (nenarodený) ľudský život, iba svojich 

autorov, ktorým sa zachcelo sedieť na dvoch stoličkách a zapáčiť sa 

rozličným stranám. Aby skutočný problém a podstatu veci zahrali do 

autu a otvorili priestor špekulantom a „fázofilom". Tým, ktorí trpia 

utkvelou predstavou, že všetko na svete možno rozdeliť do fáz, počnúc 

splnmi a novmi mesiaca, až po chody nedeľného obeda. Tým, čo si 

myslia, že existenciu človeka možno merať v centimetroch a podmieňovať 

počtom vyvinutých orgánov. Tým, čo priznávajú bytosti život iba vtedy, 

keď sa im vprace do tabuliek a šablón. 

 

Zákon, ktorého sporná ústavnosť narobila toľký vietor,  je výsledkom 

chopenia sa šance ľudí, čo zbadali štrbinu a preliezli ňou. Boli by 

smiešni, keby čakali za plotom. Chybná je Ústava svojou 

indiferentnosťou k veci. Tvári sa, akoby riešila problém, no kĺže po 

povrchu. Zalieča sa jednej i druhej strane, pričom obom v 

neprítomnosti sype do očí soľ. Nehovorí áno ani nie, a práve v tom sa 

prejavuje zákernosť desivých rozmerov. 

 

Interrupčný zákon je ako chromá noha kozľaťa, ktorá nie je na vine, 

keď ho zvyšné tri nohy odnesú k stohu slamy a od horiaceho obväzu na 

zranenej končatine sa stoh vznieti.  Šikovne využíva legislatívnu 

dieru a ryžuje zlato na benevolencii Ústavy. Nič viac, nič menej. 

Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. No je. Ani neposlušné 

decko si nezaslúži novú hračku a od zhovievavého rodiča ju napokon 

vydranká. 

 

https://web.archive.org/web/20071212081212/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/812/bity-nesie-nebiteho


Absurdnosť ani zďaleka nebola výsadou základnej vojenskej služby 

socializmu. Nanešťastie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.12.2007. politika Zlodej Jureňa? 

Autor textu: Ivana Pôbišová, 2. ročník 

Robert Fico vyhlásil v čase, keď sa preukázalo, že v Slovenskom pozemkovom fonde sa 

nekalými spôsobmi rozpredali lukratívne pozemky vo Vysokých Tatrách, že Smer nikdy 

nebude rešpektovať zlodejčiny a akty pomsty: „Strana Smer nemá záujem byť vo vládnej 

koalícii, ktorá by mlčky tolerovala také nakladanie s pozemkami, aké bolo typické pre 

Dzurindovu vládu. Život prináša niekedy aj zlodejčiny, na tie zlodejčiny treba reagovať a my 

reagujeme principiálne. Nikdy nebudeme sedieť vo vláde so zlodejmi." Za zlodeja tak označil 

v prvom rade dnes už exministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu, ktorý sám o sebe nemá 

problém povedať, že vyrastal v maštali. Až donedávna sa nechal Ficom fackať, postupom 

času však ukazuje aj on, že si dokáže stáť za svojím názorom. 

Melú božie mlyny naozaj isto? 

„Jednoznačne musím povedať, že to, čo som povedal na mojej, možno trochu netradičnej 

tlačovke a v diskusných reláciách, za tým si stojím. Viackrát som dokonca použil biblickú 

symboliku aj v tejto súvislosti, že 'božie mlyny melú pomaly, ale isto', na každého raz príde 

správny čas a vždy sa to preukáže. Ja som sa nikdy nesprával ako zlodej a podobné vyjadrenia 

by mali vymiznúť z politickej rétoriky. Myslím, že sa to nepatrí," povedal exminister Jureňa 

na margo Ficovho výroku. 

  

Je veľmi ťažké ukázať prstom na pravého zlodeja. Na názor som sa preto opýtala aj 

odborníkov - politológov Miroslava Kusého a Tomáša Zálešáka. 

  

„Nemyslím si, že tento problém sa týka len Ficovej vlády. Pokiaľ sa porušujú pravidlá, vo 

vláde dochádza k deštrukcii. Podobne ani tento systém nebude mať dlhé trvanie. Bohužiaľ, ak 

to chceme obrátiť, môže trvať príliš dlho, aby sme na to stihli doplatiť aj my všetci. Je síce 

pravda, že božie mlyny melú isto, ale niekedy naozaj veľmi-veľmi pomaly. Obávam sa, aby 

niekedy bolo aj naozaj pomleté," povedal nám veľmi opatrne Zálešák. 

  

Kusý si však ako obvykle servítku pred ústa nekládol a nešetril ani zveličením a humorom 

sebe vlastným: „V Čiernych barónoch sa major Terazky preslávil vetou: Čo bolo bolo, 

terazky som majorom! Slovenská politická scéna si túto filozofiu osvojila a naposledy svetu 

oznámila: čo sme si včera 'nabrízgali', dnes už neplatí, terazky sme slušná a poslušná vládna 

koalícia . Mečiar tvrdí, že do mája. Podľa Fica na večné časy. Slota súhlasí s oboma, no s 

výhradou, že ani o deň viac! A podľa prízemných analytikov to bude len do najbližšieho 

škandálu, ktorý títo aktéri vyvolajú a spustia pri prvej vhodnej príležitosti. Každý z nich sa 

musí totiž prezentovať svojim voličom, že nehlivie a využíva prvú príležitosť aby preukázal 

obhajobu ich záujmov. Či už skutočných, alebo len zdanlivých." 

 

https://web.archive.org/web/20071212081207/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/811/zlodej-jurena


10.12.2007. politika Sloboda má 18, ja 22 

Autor textu: Andrea Ondo-Eštoková, 4. ročník 

V stredu 14. novembra za mnou prišla spolužiačka Mirka Á., ktorá pracuje pre Slovenský 

rozhlas. Pripravovala anketu k nežnej revolúcii a študenti žurnalistiky sa jej zdali byť vhodní 

respondenti. Položila jednoduchú otázku. Chcela vedieť, ako po osemnástich rokoch vnímam 

november ´89. Automaticky som jej povedala, že ako začiatok demokracie a takej slobody, 

ktorá tu dovtedy nebola. Otázkou „Chcela si byť v novembri ´89 dospelou?" však stlačila 

gombík, ktorým moje automatické odpovede vypla. 

  

Vždy som si predstavovala, čo asi znamenalo byť tak blízko naplneniu niekoľkoročného sna. 

Aké to bolo chytiť za ruku človeka v dave a v tej chvíli sa stať jeho bratom. A možno sú 

november a ľudia na námestiach takým ideálnym obrazom iba pre nás, ktorí sme v tom čase 

rozoznávali ešte len dospelých a deti a nedelili sme ich na dobrých, zlých, zamaskovaných 

alebo tajných. Napokon, aj keď už bolo po všetkom, chvíľu nám trvalo, kým sme si my, len 

deti revolučných rodičov, stránku v učebnici dejepisu premenili na skutočnosť. 

  

„Chcela by si byť v novembri ´89 dospelou?" - Nechcela. November ´89 neznamená iba 

štrngať kľúčmi na námestí, alebo byť svedkom toho, ako pod očakávaním vytúženého padajú 

silné totalitné múry. Byť dospelý v novembri ´89 znamená narodiť sa do obdobia sovietizácie 

a vyrastať v čase tvrdej normalizácii. Teším sa, že žijem teraz, kedy môžem posielať 

pohľadnice aj z iných krajín ako z Juhoslávie či Sovietskeho zväzu. Viem to, aj keď mám 22 

rokov (v čase revolúcie len tri). Ďakujem všetkým, pre ktorých dnes môžem písať o novembri 

len preto, že sa mi chce. 

Diskusia 

Vynikajúci článok, ktorý začína super titulkom. No neprečítaj to. Oceňujem i úvodný 

odtsavec. vysvetlenie, prečo vlastne to píšeš. No a ďalej mi už len behali zimomriavky po 

chrbte. Teším sa na tvoj ďalší článok :) 

— Barbora · 11. december 2007, 15:01 · # 

10.12.2007 kriminalita (zaniknutá rubrika) Stále nič... 

Autor textu: Miroslava Ábelová, 4. ročník 

Od smrti študenta Daniela Tupého, ktorého na bratislavskom Tyršovom nábreží usmrtili 

bodnými ranami neznámi páchatelia, uplynuli dva roky. Napriek snahe rodiny usmrteného, 

verejnosti, médií aj polície sa páchateľov dodnes nepodarilo vypátrať. 

Študenta Daniela Tupého zavraždila štvrtého novembra vo večerných hodinách skupina 

pravdepodobne desiatich maskovaných osôb, keď sa spolu s kamarátmi vracal so skúšky 

svojej kapely. Aj keď od udalosti uplynuli už dva roky, v prípade Tupý je stále mnoho 

otáznikov. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Erika Tomáša sťažujú policajné vyšetrovanie 

https://web.archive.org/web/20071212081202/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/810/sloboda-ma-18-ja-22
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najmä okolnosti, za ktorých k nešťastiu došlo: “Bolo to za tmy, ľudia, ktorí boli s Danielom 

Tupým boli v absolútnom strese, takže si skutočne málo pamätali.” Aj z tohto dôvodu 

ministerstvo vnútra zriadilo špeciálny vyšetrovací tím zložený z expertov, ktorí majú pomôcť 

posunúť prípad ďalej. “Pravdou je, že zatiaľ nemáme žiadnu informáciu, o ktorej by mala 

verejnosť vedieť. Od polovice septembra funguje špecializovaný tím odborníkov, ktorý by 

mal mať aj širší záber. Pevne veríme, že raz sa túto vraždu podarí vyšetriť.” 

Otec študenta, Daniel Tupý starší, vidí problém v nedostatočnej legislatíve, ktorá skôr chráni 

páchateľov ako pomáha vyšetrovateľom. Ďalšou chybou bol podľa neho únik informácii na 

začiatku vyšetrovania. “Bývalý minister vnútra Palko v parlamente podával správu a vyzradil 

všetky dôležité tromfy, ktoré má polícia v rukách. Od tohto momentu sú páchatelia 

informovaní, čo všetko polícia na nich má,” povedal. Bývalý minister vnútra Vladimír Palko, 

dnes poslanec Národnej rady za KDH vo svojom konaní nevidí žiadny problém: “Po vražde 

Daniela Tupého som bol ministrom ešte asi dva mesiace, celý ten čas som venoval veľmi 

intenzívnu pozornosť vyšetrovaniu tohto prípadu a osobne som sa stretol s vyšetrovacím 

tímom niekoľkokrát za to obdobie. Informácie, ktoré minister vnútra zverejňuje verejne, 

nezávisia od jeho vôle. O tom rozhodujú orgány činné v trestnom konaní.” Zabudol však 

dodať, že o množstve informácií, ktoré minister zverejní, nerozhoduje nikto iný ako on sám. 

Na bratislavskom Tyršovom nábreží sa štvrtého novembra tohto roku žiadna organizovaná 

spomienka na Daniela Tupého nekonala. Zapáliť sviečku a zaspomínať na kamaráta si prišli 

iba jeho spolužiaci a priatelia. Ako sa bude ďalej vyvíjať vyšetrovanie nezmyselnej smrti 

mladého človeka, ukáže až čas a šikovnosť vyšetrovateľov. Fakt, že vrahovia Daniela Tupého 

ešte stále chodia po slobode, však aj naďalej zostáva realitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.12.2007 Kultúra (CHÝBA AUTOR) Smažky 

Autor textu: 

Nenávidení ale aj obdivovaní kontroverzní party people" nič neriešia. "Idú si svoj žúr" 

a okrem častého užívania drog ich spája ešte niečo iné - hudba. 

  

Je niečo po polnoci a v bratislavskom Parku kultúry a oddychu to vrie. Žiadny oddych by ste 

tu momentálne nenašli. Na jedom zo stejdžov "drtí" svoje techno dídžej z Veľkej Británie. 

Hudba buráca. Všade sa ozýva piskot píštaliek, ruky sa vo vzduchu hýbu v jednom tempe, 

teplota vzduchu je rovná asi tisícim stupňom Celzia, stroboskopy vytvárajú psychedelické 

obrazce, dav šalie. Osemnásťročná Petra práve vystála dlhý rad na toaletu a pred zrkadlom si 

upravuje rozmazaný mejkap. Ovieva sa vejárom a snaží sa tak osušiť pot z trojhodinového 

tanca. Niet sa čomu diviť - v plyšovej sukni, podprsenke, s plyšovými rukávmi a návlekmi na 

nohách sa dá spotiť veľmi ľahko. Na párty chodí už od svojich šestnástich rokov a takýchto 

šialených kostýmov má plnú skriňu. Na toaletách pred zrkadlom sa zjavujú ďalšie "slečny". 

Dlhovlasá blondýnka, navlečená do spodnej bielizne, ktorú by jej mohli závidieť aj 

pracovníčky z E55, ryšavka, oblečená v striebornej kombinéze, pripomínajúca kozmonautku, 

ďalšia, v krátkej (opäť plyšovej!) mikrosukni, v podprsenke a vysokých čižmách s krikľavo 

červenou ofinou... Pozorovateľ sa nestačí čudovať - kreativita týchto mladých dám by 

v mnohých prípadoch mohla inšpirovať módnych návrhárov pri tvorbe nových nenositeľných 

kúskov "haute couture". Tu však údiv nekončí - jedna zo slečien vytiahne z kabelky dve 

tabletky a podáva jednu z nich kamarátke: "Dáš si ekinu (slangový výraz pre extázu - známu 

party drogu, pozn. autora)?" "Ani ne, dik, radšej  by som si dala piko (pervitín, pozn. autora), 

ale neviem ho zohnať. Dnes to je nejaké márne." Blondýnka zapíja tabletku vodou 

z vodovodu a odchádzajú. Drogy sú na týchto žúroch dnes už úplne bežnou záležitosťou. Pri 

otázke o drogách Petra odpovedá vyhýbavo. "Vieš, nehovorím, že som úplne proti tomu, ale 

dá sa zabaviť aj bez toho," tvrdí, no jej zväčšené zreničky nechávajú človeka 

v pochybnostiach. "Na tieto žúry chodím najmä kvôli energii, ktorú tu možno cítiť. Ľudia sú 

tu aspoň na chvíľu šťastní, zabudnú na svoje problémy a oddávajú sa hudbe. Nevadí, že si 

občas možno niečo šľahnú. Hlavná je tá hudba." Petra je jednou z tých, ktorých ľudia, znalí 

scény s elektronickou hudbou, volajú "smažka". „Som hrdá na to, že patrím k smažkám," 

hovorí. „Sme niečo ako jedna rodina, nikomu neubližujeme a tolerujeme aj ostatné hudobné 

štýly. Chceme sa proste iba zabávať, najlepšie až do rána. Veď život je jedna veľká párty." 

Odchádza z toalety, vonku ešte stihne zapózovať párty fotografovi a o chvíľu už tancuje 

v šialenom rytme spolu s ostatnými... 

  

Nový životný štýl alebo diagnóza? 

  

"Smažky" sa v súčasnosti stali jednou zo subkultúr, byť "smažkou" znamená, byť súčasťou 

istej komunity. Byť smažkou, znamená prijať istý životný štýl. Rešpektovať akési nepísané 

pravidlá, ktoré akoby medzi sebou všetci poznali. Na párty si týchto ľudí určite všimnete. Sú 

neprehliadnuteľní. Extravagantní ľudia, ktorí sa evidentne odlišujú od tých "normálnych". 

Pestré, originálne, často až šialené módne kreácie, hraničiace s nevkusom. Nevšedné účesy, 

https://web.archive.org/web/20071212081157/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/808/smazky


infantilné doplnky (detské cumlíky, čertovské rožky, svetielkujúce náramky, plyšové kabelky, 

píštalky), výrazný mejkap či slnečné okuliare. V globále ide o mladých ľudí, "zgrupujúcich" 

sa na veľkých parties, ktorí si za svoj životný štýl zvolili hudbu, tanec a zábavu. Snaha 

vyzerať čo najlepšie sa premietla do charakteristických znakov oblečenia pripomínajúcich 

karnevalový outfit. "Párty je naozaj jeden veľký karneval, akcia, kde sa môžeš bláznivo 

a extravagantne obliecť a dať tak najavo svoju jedinečnosť," tvrdí Petra, ktorá obliekanie sa 

na dnešných žúroch prirovnáva k diskotékam z osemdesiatych rokov. "Všetci boli štýloví, 

trblietaví, nosili farebné oblečenie, parochne, všetci boli krásni, sexi a glamour." Treba uznať, 

že dnešní party people to nemajú jednoduché, čo sa týka peňazí - niekedy aj mesačná príprava 

nových, pozornosť pútajúcich kostýmov, nie je lacná záležitosť. Ak sa k tomu pripočíta 

vstupné, doprava na párty, konzumné alkoholických nápojov a minerálok a k tomu peniaze na 

drogy - ide o peknú čiastku. Ďalšou príznačnou záležitosťou je skutočná láska k hudbe - 

dídžeji, účinkujúci na týchto podujatiach sa pre "smažky" stávajú akýmisi "polobohmi". 

Udávajú celkový feeling na párty, mixujú svoje tracky tak, aby dav priviedli do varu. 

Fanúšikovia sa im za to odvďačujú svojou vernosťou, obrovským rešpektom a skandovaním. 

Tí najvernejší "svojich" dídžejov dokonca sprevádzajú z akcie na akciu.   

  

„Daj si piko, daj si piko, pôjde ti karta..." 

  

Spieva na svojom čerstvo vydanom albume s názvom V živote, MC Tomáš Hafner alias Hafo. 

Práve on je jedným z mála ľudí, ktorý vo svojej skladbe Dúbravka otvorene vyjadril svoj 

názor na subkultúru "smažiek". Tie jednoznačne spája s užívaním drog a to najmä s užívaním 

pervitínu. "Tento track som nahral preto, že je mi smiešna celá ta scéna "piko ľudí". To, ako 

vyzerajú, to ako sa správajú, to ako sa snažia za každú cenu si niečo zohnať, celá tá kultúra 

okolo fetu je úplne divná. Smažky sú ešte tá "lepšia" odnož narkomanov. Sú totiž dva druhy 

ľudí, čo berú pervitín - smažky, tie sú podľa mňa srandovné a chodia na techno, obliekajú si 

všelijaké smiešne oblečky, kožušinky a vedia sa strašne dobre "dogabať". No a potom sú ti 

mestskí feťáci, ktorí chodia po meste s igelitkami a snoria. Ja som si zobral na mušku tých 

prvých. Samozrejme, chodia na párty aj kvôli hudbe, ale fičia na nej až keď sa dobre 

nafetujú."  

Je už akýmsi nepísaným pravidlom, že "smažky" sú spájané s užívaním drog. Napriek tomu, 

že drogy "fičia" aj u prívržencov iných hudobných štýlov, predsa len sa automaticky za 

narkomanov považujú najmä ľudia zo subkultúry, uznávajúcej najmä techno, house či 

drum´n´bass. Je veľmi diskutabilné, či títo ľudia, hlásiaci sa k fenoménu smažiek, berú, alebo 

neberú drogy. Človek si však, napriek všetkému, najlepšie urobí obraz, keď sa takejto akcie 

zúčastní. Dílermi a "poslíčakmi" sa to tam hemží a zohnať možno naozaj všetko.  

Svoje si o párty ľuďoch myslí aj školská psychologička Gymnázia Vavrinca Benedikta 

Nedožerského v Prievidzi a psychoterapeutka resocializačného zariadenia Provital v Koši, 

Zuzana Klačanská: "Nie je možné úplne stotožniť navštevovanie týchto podujatí s užívaním 

drog. Samozrejme, nie každý, kto navštevuje akcie elektronickej hudobnej scény, musí brať 

drogy. Pravda však je, že na týchto podujatiach sa "zgrupuje" veľké množstvo mladých ľudí 

a riziko užívania omamných látok je tu podstatne väčšie ako napríklad na koncertoch vážnej 

hudby." Smažky však psychologička považuje za istú subkultúru, ktorá už má isté spoločné 

znaky: "Títo ľudia chcú dať najavo, že tento typ hudby vyznávajú aj to, že patria ku komunite. 



Svoju príslušnosť ku skupine preukazujú nielen vonkajšou úpravou, ale aj akýmisi 

spoločnými rituálmi, ku ktorým, bohužiaľ, patrí aj užívanie drog. Na začiatku to môže byť 

jedna extáza raz za čas, postupne sa pritvrdí pervitínom, ktorý začnú brať čoraz častejšie 

a nakoniec, ak majú šťastie, skončia u nás. Ak nie, skončia inde." 

  

Párty sa nekončí... 

  

Je niečo nad ránom a akcia sa pomaly končí. Na podlahe sa váľajú tony odpadkov, ohorkov, 

plechoviek od energetických nápojov a ľudia, ktorí párty nezvládli. Spotení účastníci tancujú 

až pokým organizátori nerozsvietia svetlá. Niektorí tancujú aj tak. Petra stojí spolu 

s ostatnými kamarátmi v skupinke a už trochu otupene pozerajú pred seba. Človeka by 

napadlo, že si snáď už zoberú taxík a odvezú sa domov, vyspať prehýrenú noc. Omyl. "Tu 

nedaľeko je jeden klub v podzemí, kde začína afterparty, pokračujeme v žúre," hovorí 

a zmätene sa pohybuje, akoby stále tancovala. „"ak sa tam vidíme," skríkne a odchádza spolu 

s ostatnými "smažiť" ďalej. 

  

  

Diskusia 

clanocek fakt vyborne napisany…aj napriek rozsiahlym odsekom sa to dobre cita a clovek 

chce vediet ako sa skonci. klobuk dole!!! no a teraz k obsahu: pani psyxologicka asi zabudla 

ze to co hovori o smazkax plati o vsetkyx subkulturnyx hnutiax. su to ludia ktori sa stretavaju 

preto ze maju nieco spolocne napr.: zaujmy, zabavu, prislusnost ku komunite atd… co sa 

mojho nazoru na smazky tyka…povedat ze je to tazke a nakladne byt fetak??? ked si niekto 

da dve piva v piatok vecer a ide si zatancovat je to podla mna ok. ale zdrogovat sa na salat, 

potom to 3 dni vyspavat a povedat o ze je na seba hrdy…takemu cloveku nikdy neprejavim 

lutost!!! mimoxodom od smaziek je to len na krok k 5kilovym chlapcom s igelitkami, ktori 

prepadavaju bezbranne zeny a staryx ludi aby mali na dalsiu davku. 

— machula · 11. december 2007, 09:11 · # 

 

parada, nemam slov…uplne vystihnuta podstata a kraaasna pravda…i ked je nespravodlive, 

ze prave ludom ficiacim na drumaci sa pripisuje uzivanie drog, kedze je to vazne zalezitost 

skoro kazdej subkultury…hmmm… 

— dominika · 11. december 2007, 10:33 · # 
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velmi velmi sa mi to pacilo. dlhe clanky vacsinou vynechavam, ale toto som od zaciatku 

hltala. vedela by som si to predstavit aj bez casti “daj si piko…” ale aj tak stale super. az mi je 

luto, ze meno autora nie je zname, precitala by som si rada aj ine veci. 

— lp · 11. december 2007, 19:52 · # 
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10.12. kultúra Povedz mi čo, máš vo svojom i-pode, a ja ti poviem, kto si... 

Autor textu: Miroslava Ábelová, 4. ročník 

Časy, keď si mladí ľudia po nociach so zatajeným dychom nelegálne nahrávali na pásku 

kotúčového magnetofónu Sonet Duo "posledné hity" rádia Österreich 3 alebo rádia 

Luxembourg, sú už (chvalabohu) preč. 

Po páde komunistického režimu sa na Slovensko dovalila tsunami hudobných štýlov, formácií 

a kapiel. Slovenské príslovie "Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem kto si", znie dnes trošku inak 

-  "Povedz mi, čo máš vo svojom i-pode..." Hudba už dnes pre mladú generáciu znamená viac 

ako iba počúvanie trackov a sledovanie videoklipov na hudobných staniciach. Hudba sa stala 

životným štýlom, spôsobom, ako sa niekam zaradiť, cestou ako vyjadriť svoj pohľad na svet. 

Hudba je dnes okrem životnej filozofie úzko spätá s módou. "Skalných" fanúšikov 

jednotlivých hudobných štýlov dnes dokonca veľmi ľahko spoznáte na ulici podľa spôsobu, 

akým sa obliekajú a "stajlujú".  Takže čo dnes hrá najčastejšie v i-podoch novej generácie? 

  

"Boh mi dal štýl," 

  

spieva vo svojom songu jeden z najznámejších hip-hoperov, 50 Cent. Niektorým rapperom 

dal Boh štýl, niektorým dal "veľkú hubu", iným dobré texty, kvalitné podmazy, či trochu 

šťastia. Ak aj vám lezú na nervy chalankovia v širokých nohaviciach, s rozkrokom až na 

kolenách a v šiltovkách narazených do čela, je čas zoznámiť sa s týmto hudobným štýlom. 

Hip-hop vznikol v 70-tych rokoch 20.storočia v USA, v afroamerických štvrtiach. Odvtedy sa 

vyvinul do celosvetovej urbánnej subkultúry. Za hlavné zložky hip-hopu sa považuje rap 

(skladanie rýmov do beatu zväčša sa točiaceho okolo tempa 90bpm), djing (mixovanie 

viacerých trackov pomocou gramofónov alebo tvorba vlastných skladieb), b-boying (break 

dance - spôsob tanca s akrobatickými prvkami, ktorý vznikol medzi afroamerickou 

a portorikánskou mládežou v USA), graffiti (anonymný streetartový prejav umelca, 

neznalými považovaný za vandalizmus) a beatbox (vytváranie tónov, ktoré imitujú bubeníka 

alebo perkusie iba ústami, bez použitia hudobných nástrojov). Za hudbou, ktorej videoklipy 

sú plné luxusu, vulgarizmov, "ľahkých ženských" a drahých áut, sa často skrývajú aj veľmi 

kvalitné texty. Jednou z najdôležitejších vecí v hip-hope je sloboda. "Hip-hop pre mňa neni 

forma alebo norma, ktorú musím dodržiavať. Nech si každý robí to, čo chce, ale nech nesie za 

svoje veci zodpovednosť. Napriek všetkému je hip-hop zdanlivo viac agresívny ako ostatné 

štýly. Rivalita medzi rapermi funguje viac, ako kdekoľvek inde. Dobrý hip-hop musí byť 

energický, dobre frázovaný a hlavne s nápadom," tvrdí jeden z "otcov" slovenského hip-hopu, 

dídžej a raper Vec. Pravdou je, že hip-hop je v súčasnosti na Slovensku jeden 

z najpopulárnejších žánrov. Stal sa akýmsi fenoménom. Kontrafakt, H16, AMO, Moja reč, 

Vec, Zverina, Čistychov či Miky Mora, zdá sa, zaujali svojím pohľadom na spoločnosť a 

mladú generáciu. Raperi sú dnes stavaní do role minibohov. Možno celkom oprávnene - 

spievajú o násilí, žúroch, bežných problémoch, ale aj o sláve a peniazoch. Presne to dnes 

zaujíma mladých... Situácia u našich západných susedov aj vo svete je úplne rovnaká. 

Supercroo, Peneři Střýčka Homeboye, Indy a Wich, Ludacris, Nas, Snoop Dogg, The Game 

a iní sa vyhrievajú na výslní a užívajú si vydretú slávu... 

https://web.archive.org/web/20071212081152/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/807/povedz-mi-co-mas-vo-svojom-i-pode-a-ja-ti-poviem-kto-si


  

Svet je veľká párty 

  

Keď bežný smrteľník "zablúdi" na techno, house alebo drum´n´bass party, nebude veriť 

vlastným očiam. Žúr sa podobá karnevalu v Riu - vejáre, plyšové oblečenia, bikiny, obojky 

okolo krku, cumlíky v ústach, rôzne kostýmy, masky a často aj rozšírené zreničky patria 

k povinnej výbave takmer každého klubera. "Niekto má rád elektroniku preto, lebo si nevie 

predstaviť víkend bez stroboskopu a extázy, niekto je zase nadšený z jej minimalizmu 

a dokáže ho vedecky analyzovať... Ľudia, čo počúvajú elektroniku, väčšinou odmietajú 

komerciu, ktorá sa bežne hrá v rádiu. Majú svoj názor na svet a nenechajú si diktovať vkus," 

myslí si dídžej Kinet, ktorý sa v elektronickej hudbe orientuje už "pár rokov". Hranice 

komercie v elektronickej hudbe sa dajú v skutočnosti určiť iba veľmi ťažko - niektorí ľudia 

žúrujú na Paula Van Dykea, Tiesta, Rogera Sancheza. "Odrastení" kluberi, ktorí pred 

desiatimi rokmi chodili na drsnejšie akcie, už vyžadujú určitý komfort a kvalitu. Takých 

najčastejšie možno stretnúť na akciách interpretov, ktorí okrem masovej zábavy kladú dôraz 

aj na hudobnú stránku veci. Dídžej Kinet má najradšej japonský nu jazz: Kyoto Jazz Massive, 

United Future Organization alebo Jazzttonik. Okrem zahraničných interpretov sú populárni aj 

slovenskí a českí "týpci": Benco, Dalo, Kato, Cosmo, Peter Fiala, Toky, Oswald, Barbie 

Idijot, Junior, Vectif, Tráva, Ladida, Michael Burian a mnoho ďalších. Aj v tejto komunite sú 

dídžeji obdivovaní. Mladí sa učia hrať na gramofóny a tvoria vlastnú hudbu. Byť dobrým 

dídžejom, zabávať ľudí až do rána a realizovať sa, je skutočne lákavé... A čo považuje za 

lákavé Kinet? "Páči sa mi, ako zvuk programovaných bicích dáva hudbe nový rozmer a robí 

ju okamžite prístupnou na tancovanie. Elektronika mi pomohla objaviť akustický jazz a funk. 

Hrám síce elektronickú hudbu, hlási sa však k dedičstvu jazzu, funku a soulu." Ak vás však 

zaujímajú vyškerené tváre spotených ľudí, besnejúcich v šialenom tempe hudby, zastavte sa 

namiesto nu jazzovej session na nejakej techno párty... 

  

Nebuď tak emo 

  

Wahingtonská hudobná scéna v polovici osemdesiatych rokov umožnila vznik nového štýlu, 

ktorý začal v poslednej dobe prúdiť aj na Slovensko. Emotívny štýl hudby, vnímaný ako 

skratka z "emotive hardcore" , inšpiruje mladých, ktorí sa často štylizujú do trochu uletených 

póz. Prehnaná melodráma, nafarbené čierne vlasy s ofinou nabok, "číny", masochistické 

sklony - podrezávanie si žíl, plač, kockované čierno-biele oblečenie, depresie, časté fotenie 

samého seba, stránka na myspace.com, patria k obľúbeným znakom "emov". Emo však nie je 

iba póza, ale štýl, zahŕňajúci množstvo kvalitnej hudby - My Chemical Romance, Panic! At 

the Disco, Bullet for my Valentine, Good Charlotte. Napriek veľkej popularite tohto štýlu na 

Slovensku zatiaľ  žiadnu slovenskú emo skupinu nemáme. Ak vám však niekto povie "Nebuď 

tak emo," zbystrite pozornosť. Toto slovo má aj iný význam. V poslednej dobe nadobudlo 

význam psychicky labilného jedinca, s depresívnymi sklonmi, človeka, ktorý potrebuje riešiť 

svoje problémy na verejnosti a vyplakať sa niekomu na ramene... 

  



Stále živý - rock 

  

"Milujem rock. Mám rád zvuk elektrickej gitary, krásne melódie, zvuk a farby nástrojov, 

ktoré sú pestré...Rock je hlavne o slobode, gitara je o slobode. Nechcem byť iba picino, ktorý 

sa chytá za gule a spieva na playback, nech žije rock, nech žije rock and roll," takto definuje 

svoj vzťah k tejto hudbe Andreas Imrich z kapely Nič Nové, ktorá si pomaly hľadá svoje 

miesto v slovenskej rockovej scéne. Presnejšie, v "indie rock" scéne. Tento pojem, odvodený 

od výrazu "independent music", patrí podľa Andreasa do žánrov alternatívnej hudby. Spolu 

s beatom, blues rockom, glam rockom, grunge, heavy metalom, punk rockom, rock and 

rollom a inými, patrí k jedným z mnohých vetiev "klasického rocku". The Verve, Libertines, 

Baby shmabless, Editors, The View, The Killers, sú len jedny z mnohých kapiel, ktoré 

úspešne "drtia" svoje veci po celom svete. Zdá sa, že rock stále žije - i keď vo svojich 

modifikovaných podobách. Rockové koncerty vyzerajú nasledovne - škriekajúce fanynky 

vám stúpajú po nohách, pripití chlapíci vás oblievajú pivom a zlé ozvučenie vám ide 

roztrhnúť ušné bubienky. Keď však budete trpezliví a odmyslíte si všetky tieto "úskalia", 

dočkáte sa kvalitného umeleckého zážitku. 

  

Sloboda voľby 

  

je najlepšia na celej dnešnej dobe. Dnes už nikto nikomu nediktuje, čo smie a čo nesmie 

počúvať. Jazz, funk, r´n´b, folk, country, ethno, punk, electro...hudobný svet je farebný a plný 

možností vybrať si tú "svoju" hudbu. Kto chce mať "v ušiach" Pussycat Dolls, Pink, Justina 

Timberlakea, Robbieho Williamsa, pokojne môže. Kto chce počúvať Janku Kirschner, 

Desmod, Zuzanu Smatanovú, Tinu, Zdenku Prednú, Tomáša Bezdedu, alebo Daru Rolins, 

pokojne môže. Komu sa stále páči Beatles, Nirvana, Black Sabbath alebo Doors, môžu mu 

doma vyhrávať na plné pecky... teda ak to vydržia, lebo aj každá sloboda má svoje hranice... 

  

Napriek tomu... 

  

Časy, keď si mladí ľudia po nociach so zatajeným dychom nelegálne nahrávali na pásku 

kotúčového magnetofónu Sonet Duo "posledné hity" rádia Österreich 3 alebo rádia 

Luxembourg, sú už, chvalabohu, preč. Vývoj hudby ide dnes tak rýchlo dopredu, že čoskoro 

sa možno pousmejeme aj nad spomínanými i-podmi, aj nad hudobnými štýlmi, ktoré v nich 

dnes vyhrávajú. Budú nám pripadať rovnako staré ako nám dnes pripadajú kazeťáky, páskové 

magnetofóny, a "repeťácke" pesničky. 

Diskusia 

len jedna poznamka: plys, pistalky a ine nevkusne veci patria k technu, len nahodou k housu a 

vobec nie k drum’n‘bass. takto to vyzera, ked si novinar nieco nastuduje a nezije to. club 



scena a vobec elektronika sa deli na dve: techno a vsetko ostatne. odporucam navstivit Ucko 

alebo soniclub – asi jedine dva kluby v Bratislave, kde hraju siroky vyber elektroniky. tam 

ziaden plys a pistalky nenajdes, nech hraju COKOLVEK. 

— xandra · 10. december 2007, 18:28 · # 

 

iba nerád, ale musím byť tvrdý – povrchné, zlé, klamlivé, povrchné...pri svojom štýle som sa 

dokonca urazil (a to ma máločo vyvedie z miery :D) 

— samson · 10. december 2007, 23:19 · # 
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10.12.2007 politika "Štátorečenie" Andreja Hlinku 

Autor textu: Tamara Leontievová, 4. ročník 

Keď som mala asi tinásť rokov, opýtala som sa mojej mamy na to, kto to vlastne ten Hlinka 

bol. A ako každé dieťa, šla som na ňu zhurta: "Mami, a on bol teda dobrý alebo zlý?". Už si 

presne nepamätám, čo mi mama vtedy povedala, ale myslím že napriek jej snahe nechať mi 

priestor na vlastný názor z toho Hlinka nevyšiel veľmi pozitívne. 

Neskôr som prestala deliť svet na dobrých a zlých ujov, no záujem o históriu mi ostal. Môj 

článok však nebude o histórii. Chcem písať práve o detinskej potrebe čiernobieleho delenia, o 

potrebe legislatívneho otca národa, o prioritách... a iných slovenských špecifikách. 

  

Z oficiálnych vyjadrení 

Predkladateľ zákona o zásluhách A. Hlinku Rafael Rafaj z SNS vyzval pri hlasovaní 

poslancov, aby bez ohľadu na konfesiu či politickú príslušnosť hlasovali za zákon. Tí ho 

očividne poslúchli, pretože ho nakoniec schválili naozaj veľmi rozhodne - deväťdesiatštyri 

hlasmi. Našťastie poslanci schválili pozmeňovacie návrhy; oproti pôvodnému zneniu zo 

zákona napríklad vypadol paragraf, ktorý hovoril o trestnej zodpovednosti za poškodenie 

dobrého mena Andreja Hlinku na verejnosti; neprešiel tiež návrh na titul otca národa.   

V celonárodnej diskusii ešte pred schválením zákona sa vyjadrovalo množstvo inštitúcií. 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí odmietol akékoľvek pokusy o glorifikáciu 

Hlinku a vo svojom vyhlásení uvádza, že napriek tomu, že Hlinka zomrel ešte pred vznikom 

slovenského štátu, považuje použitie jeho mena v názve Hlinkových gárd alebo 

Pohotovostných oddielov Hlinkových gárd za logický dôsledok jeho politiky a postojov. 

Proti "neadekvátnemu vyzdvihovaniu zásluh človeka, ku ktorému má značná časť 

slovenského obyvateľstva opodstatnené výhrady" sa vyjadrilo aj Generálne presbyterstvo 

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku; zákon sa takisto nepáčil ani organizácii Public Policy 

Institute. Jej člen Peter  Bachratý si myslí, že spoločnosť by si mala uvedomiť, že 

"metamorfózy výkladu politickej činnosti a úlohy Andreja Hlinku nevychádzajú z pier 

historikov, ale vychádzajú z úst politikov". 

Svoj názor vyjadrili aj občianski aktivisti - 17. októbra sa pred parlamentom uskutočnil tichý 

protest, v rámci ktorého oslovovali poslancov a pýtali sa ich na názor. Podľa slov historika a 

účastníka protestu Eduarda Chmelára sa ukázalo, že  "poslanci buď nemali názor, buď o tom 

nič nevedia, alebo sa hrajú na nejakých insitných historikov". 

O tom, že vox populi nebol až taký roztrieštený, ako by sa mohlo zdať, svedčí  prieskum 

Inštitútu pre verejné otázky (IVO), podľa ktorého by tento zákon podporila len štvrtina 

obyvateľov, 54% by ho nepodporilo a pätina sa nevedela vyjadriť. 

  

https://web.archive.org/web/20071212081147/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/806/statorecenie-andreja-hlinku


Otázky bez odpovedí 

Dosť však o minulosti. Zákon je schválený aj napriek všetkým protestom a vzhľadom na jeho 

pôvodný návrh sa ustálil na relatívne znesiteľnej podobe. (Samozrejme ako pre koho. Obete 

Hlinkových gárd už neprehovoria, ale svedkovia a potomkovia týchto obetí nezabudli...) 

Prvou otázkou, ktorá by však asi mala napadnúť každého príčetného človeka však nie je to, či 

Hlinka bol, alebo nebol fašista. Tou otázkou je "prečo?". 

Prečo potrebujeme národného hrdinu zapracovaného v legislatíve? Nikoho predsa právne 

nemožno donútiť, aby si niekoho vážil. Keď má niekto potrebu stavať pomníky, nemožno mu 

predsa brániť. Ak strana SNS zafinancovala expozíciu v Ružomberku, nech. Čo oko nevidí, 

srdce nebolí. Ale prečo zákon? 

Prečo si zo všetkých národných buditeľov naši najvyšší vybrali práve kontroverzného Hlinku? 

O našu štátnosť sa zaslúžil aj Štúr, a navyše jeho meno neniesli žiadne fašistické polovojenské 

organizácie, ktoré pre Slovensko znamenali jednu z najčiernejších kapitol histórie. 

Nie je zákon o Hlinkovi len provokáciou? A ak má byť provokáciou pre Maďarsko, prečo 

nikoho nenapadlo, že je oveľa väčšou provokáciou pre samotných občanov Slovenska? 

Zákon o zásluhách Andreja Hlinku nebol vnímaný pozitívne. Tak prečo ho vôbec SNS 

nastolilo? Je to len otázka bitia sa do hrude, alebo za tým väzí niečo iné? A ak áno, čo? 

Platíme z našich daní štátnych činiteľov naozaj nato, aby vytvárali legislatívu, ktorá nielenže 

nie je dôležitá, ale navyše vzbudzuje pohoršenie? Naozaj je tento zákon to, čo Slovensko 

potrebuje? Namiesto riešení problémov školstva, zdravotníctva a celého sociálneho systému 

je naozaj najväčšou prioritou nasilu "štátorečiť" človeka, ktorý sa (vraj) vyjadroval pozitívne 

o Hitlerovi? 

Zdá sa, že priveľa otázok ostáva bez odpovedí.                 

  

Diskusia má cenu, keď niekam vedie     

Ak však chce niekto vidieť pozitívum v tom, že sa o tejto otázke vôbec hovorí, musím mu 

protirečiť. Nie každá téma je vhodná na diskusiu z jediného dôvodu - ak k téme neexistuje 

dostatok dôkazov a rovina diskusie sa stáva len výmenou názorov na domnienky, potom 

rozhovor po chvíli stráca zmysel. 

Taktiež nemá cenu, ak sa diskusia premení na monológ, ako sa to stalo aj v tomto prípade. Od 

prvého januára 2008 nadobudne platnosť zákon, ktorý je na nič a s ktorým množstvo ľudí 

nesúhlasí. 

Osobne len dúfam, že čas, ktorý súčasnej koalícii ostáva do konca volebného obdobia nebude 

tráviť navrhovaním podobných, s prepáčením, hlúpych zákonov, ale začne sa venovať aj 

niečomu užitočnejšiemu. Alebo mám radšej dúfať, že sa budú zaoberať len hlúposťami? 

  



§ 1 Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným 

národom. 

§ 2 Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku uvedených v § 1 sa umiestni v budove 

Národnej rady Slovenskej republiky busta Andreja Hlinku a pamätná tabuľa, na ktorej sa 

uvedie text: "Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku". 

§ 3 (1) Mauzóleum Andreja Hlinku v Ružomberku je pietne miesto. 

(2) Návštevník mauzólea a jeho blízkeho okolia je povinný správať sa s úctou voči osobe 

Andreja Hlinku a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta. 

§ 4 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.12.2007 cestovanie Chorvátska odysea - 2. časť 

Autor textu: Michal Liba, 4. ročník 

Istria. Čo sa mi prvé vybaví pri spomienke na toto miesto? Asi hadité úzke cesty situované 

vysoko v kopcoch. Možno tiež vyhľadávané miestne krčmičky prezývané "konoby". 

Chorvátske víno či po domácky vyrobené brandy. Nemožno tiež zabudnúť na domáce 

gastronomické špeciality: pršut - miestna šunka či istrijské fuži (kolienka, cestoviny), guláš a 

palacinky. A Hum, áno Hum, mestečko Hum, obkolesené pahorkatinami a vinárskymi 

plantážami. 

  

Podľa Guinessovej knihy rekordov je Hum s počtom obyvateľov dvadsaťtri najmenším 

mestečkom na svete. Leží v centrálnej časti chorvátskej Istrie v nadmorskej výške 349 m. 

Legenda hovorí, že obrovia, ktorí vytvorili ďalšie väčšie mesto niekde na Mirnskej riviére, 

postavili Hum zo zbytku kamenia. 

  

Prvýkrát sa mesto Hum spomenulo v roku 1102 po názvom Cholm. V Taliansku je dodnes 

známe ako Colmo. Za mohutnými hradbami sa ukrýva pár domcov, farnosť, múzeum, kostol 

sv. Jeroma (Jeronýma) a tradičná "konoba", kde sme otestovali nielen miestne brandy, ale aj 

slovensko-chorvátsku výdrž v požívaní alkoholu. Musím sa však priznať, že z nášho 

priateľského národného súboja vzišla remíza. 

  

Hum. Človek by neveril, že tu ľudia môžu reálne bývať, žiť, celkom odtrhnutí od civilizácie, 

ale je to tak. V mestečku je dokonca každú druhú nedeľu v júni volený starosta, a to na jeden 

rok. 

  

Exkurzie sú fajn, veď človek rád poznáva, ale jesť treba, inak beda. Nevyskúšať miestne 

špeciality istrijskej kuchyne, by bol hriech. Takže hustá zeleninová polievka (maneštra) ako 

predjedlo naštartovala mašinériu v našich žalúdkoch, črevné valce pracovali na plné obrátky 

už pri guláši a fuži, ktoré sa podávalo s rôznymi druhmi mäsa. Nasledovala zabíjačka a tí, 

ktorí ešte stále nemali dosť, sa dorážali palacinkami a šiškami. Všetko sa samozrejme zapíjalo 

bielym trpkým vínom s agátovou arómou, resp. veľa-veľa vínom, ktoré pri stolovaní Chorváti 

zvykli riediť vodou. 

  

Vonku už je tma. Poberáme sa, spoločensky unavení, s vidinou dobrého spánku, k autám. 

Slovania však vydržia veľa. S pitím aj jedením. A tak sa ocitneme v štýlovej zmrzlinárni 

v meste Opatija, aby sme si pri pohári mrazeného dezertu popriali dobrú noc. 

  

https://web.archive.org/web/20071212080951/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/805/chorvatska-odysea-2-cast


V pondelok, na druhý deň, museli ísť naši chorvátski kamaráti do práce, takže organizácia dňa 

spočívala v našich rukách (viď. mňa a Zebelle). Rozhodli sme sa, že vycestujeme do 

Talianska navštíviť gýčovú turistickú mekku - Benátky. (pozn. autora: ale o tom, až niekedy 

nabudúce) 

  

Večer sa v Matulii opäť všetci stretávame. Únava je viditeľná na každom z nás. Je to však náš 

posledný deň v Chorvátsku a preto ho treba prežiť, užiť si, zažiť čo to... 

  

Spoločne povečeriame v opatijskej rybárskej reštaurácii. Na polmetrovej tácni nám prinesú 

všetky možné aj nemožné morské príšery: chobotnice, slimáky, krevety, lastúry  doplnené 

rôznymi druhmi dressingu a zeleniny. A samozrejme víno, veľa-veľa vína.  Bol som na 

rôznych miestach, ale dary mora, ktoré som mal možnosť okoštovať v Chorvátsku, sa 

v mojom rebríčku NAJ zaradili na prvé miesto. 

  

Opatija (starý názov Abazzia) sa nachádza na juhozápad od Rijeky. Rozpína sa pod vrchmi 

národného parku Učka. Pýši sa nádhernými parkami, výbornými reštauráciami a pobrežnou 

promenádou pri Rijeckom zálive ústiacom do Jadranského mora. Jej kúzlu podľahla aj 

rakúska cisárska rodina v čase Rakúsko-Uhorska. František Jozef I. v Opatiji prečkával dlhé 

zimné mesiace. 

  

Najznámejšou prímorskou kamennou promenádou v Opatiji je Lungomare, dlhá dvanást 

kilometrov. Tu sme pri nočnej prechádzke trávili zvyšky našej výdatnej večere. Zaujala ma 

kamenná socha ženy načahujúcej ruku k čajke. Ide o miestny symbol, symbol Opatie. Panna 

s morskou čajkou (sochár Zvonko Car). Pôvodne na tomto mieste stála socha Madony del 

Mare (od rakúskeho sochára Hansa Rathauského), ktorá mala dohliadať na dušu markíza 

Arthura Kesselstadta. No rovnako ako markíz, aj socha Madony podľahla búrke a ukončila 

svoju existenciu vo vlnách Jadranského mora. 

  

Čarovné boli tiež potulky mestským parkom Angiolina, postaveným v roku 1844 Iginiom 

Scarpom, milovníkom prírody, ktorý okolie svojho pozemku vysadil rastlinami z Ďalekého 

východu, Južnej Ameriky, Austrálie atď. Park je od roku 1968 zákonom chránený. 

  

Rozlúčili sme sa. V utorok sme boli opäť na ceste. Smerom do Záhrebu. Ako veľmi sa toto 

mesto svojimi veľkomestskými manierami líšilo od Opatije či Rijeky. Ležalo na rovine. 

Chýbali kopce. V mnohom pripomínalo Bratislavu. Zebelle si chcela kúpiť naozajstnú zimnú 

bundu, keďže jej kúpa na Taiwane nezodpovedala európskym teplotným merítkam. Zapadli 

sme v jednom obchode. 



  

Predavačka a zákazníčka debatujú o niečom pri pokladni. 

Zebelle si obzerá visiace bundy. Ja stojím vedľa nej. Čakám. 

"Môžem vám pomôcť," chorvátsky sa opýta predavačka. Priblíži sa. 

Rozumiem jej, ale odpovedám po anglicky. "Nie ďakujem, iba sa pozeráme." 

Predavačka sa otočí, vracia sa späť k zákazníčke. 

"Čo chceli?" pýta sa zákazníčka. 

"Turisti," mávne predavačka rukou a viac nám nevenuje pozornosť. 

  

V Záhrebe sme nakúpili klasické chorvátske čokolády značky Kras. Pozreli sme ešte nejaké 

pamiatky, o ktorých sme si mysleli, že majú akú-takú historickú hodnotu a vybrali sme sa 

naspäť k autu. Moja chorvátska odysea sa chýlila k svojmu koncu... 

  

Áno, existujú rôzne cesty. Cesty hlavné, vedľajšie, známe-neznáme, cesty dlhšie či krátke. 

Tá moja viedla "stratenou diaľnicou" do sveta od nepamäti zaškatuľkovanej prírodnej krásy, 

hôr a pahorkatín, rysujúcich sa pod taktom vĺn Jadranského mora, do sveta priateľských 

a pohostinných ľudí, do sveta, v ktorom sa človek rád na chvíľu stratí, zabudne na čas, 

ohúrený tamojšou atmosférou. Tá moja cesta však naďalej pokračuje, aj keď už dávno 

skončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.12.2007 cestovanie Chorvátska odysea - 1. časť 

Autor textu: Michal Liba, 4. ročník 

Existujú rôzne cesty. Cesty hlavné, vedľajšie, známe-neznáme, cesty dlhšie či krátke. Tá moja 

viedla "stratenou diaľnicou" do sveta od nepamäti zaškatuľkovanej prírodnej krásy, hôr 

a pahorkatín rysujúcich sa pod taktom vĺn Jadranského mora, do sveta priateľských 

a pohostinných ľudí, do sveta, v ktorom sa človek rád na chvíľu stratí, zabudne na čas, 

ohúrený tamojšou atmosférou. 

  

Desiateho septembra 2007 som šoféroval matkin strieborný Peugeot Partner Combi diaľnicou 

smerom na Graz s neurčitou predstavou, čo nás za hranicami so Slovinskom bude čakať. 

Cesta bola pokojná, poloprázdna. Na istom úseku dokonca snežilo. Z Viedne sme vyrazili až 

o pol štvrtej, takže sa pomaly začínalo stmievať. 

  

Rakúsko-slovinské hranice sme prešli bez problémov. Slovinská hraničná kontrola medzi 

Slovinskom a Chorvátskom nám však pripravila nemalé prekvapenie. Zdržala nás až 

celých pätnásť minút. Dôvod? Veľmi prozaický. Boli sme jediní na ceste. Tým to však 

nekončilo. Z akejsi letargie a ospalosti vytiahlo duo pánov hraničiarov pas mojej kamarátky 

Zebelle, pochádzajúcej zo Singapúru. Mal som dojem, akoby sme sa odrazu stali turistickou 

atrakciou. 

Akčný film na obrazovke colníkovho počítača sa zastavil. Obaja mladíci sediaci v drevenej 

búdke sa s akousi partizánskou vervou pustili do činnosti, o ktorej zrejme v tej chvíli 

pochybovali, ale kvôli ktorej tu naozaj boli, a ktorú si po našom príchode plne uvedomili. 

  

"Odkiaľ pochádza?" pýta sa colník. Neurčitá tvár. Prezerá si jej pas. 

"Singapúr," odpoviem. 

Colník sa zo záujmom pozrie na Zebelle. Tentoraz sa pýta priamo jej. 

"Odkiaľ pochádzate?" 

"Singapúr," hlesne Zebelle. 

"No dobre, ale kde bývate?" pýta sa colník. 

"V Singapúre." 

  

O chvíľu slovinský colník študuje mapu sveta na obrazovke svojho počítača. Prstom ukazuje 

svojmu kolegovi nejaký bod na mape. Významne pritom pokyvkáva hlavou. Usmieva sa. 

https://web.archive.org/web/20071212081142/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/804/chorvatska-odysea-1-cast


Druhý colník námatkovo kontroluje, či sme ešte tam. Áno sme tu, samozrejme. Kam by sme 

išli? 

  

"Ako sa voláte?" 

"Michal..." 

"Nie vy, ona," preruší ma colník a zvláštne sa usmeje na Zebelle. 

"Zebelle," odpovie sama za seba. 

"A priezvisko?" 

"Wong." 

  

Je zaujímavé, že Zebelle víza nepotrebuje. Singapúr má totiž s mnohými európskymi 

krajinami bezvízový styk. Rovnako tak s USA. 

  

Nakoniec nás pustia. Trošku ma zamrzelo, že ja ako člen Európskej únie som ostal v tom 

momente iba neurčitou karikatúrou seba, o ktorú nikto neprejavil záujem. Ako neskôr 

spomenuli aj naši chorvátski kamaráti, hraničný priechod medzi Slovinskom a Chorvátskom 

je vždy kritický. Krajiny susedia v dlhoročnom napätí. Dôvodom je starý nevyriešený územný 

spor (prístup do medzinárodných vôd, atď.). V posledných rokoch sa do sporu pritom 

zaplietol ešte tretí hráč, Taliansko. 

  

Našou prvou zástavkou sa stalo mestečko Matulii ležiace dvadsať kilometrov od hraníc na 

úpätí Rijeckého zálivu neďaleko turistickej perly, mesta Opatija. Bola už tma, takže 

vysvietené oblúkovité pobrežie doslova vyrážalo dych. No ešte predtým sme museli 

absolvovať vinutú cestu chorvátskym pohorím, prechádzajúcou tzv. "mestečkami duchov". 

Názov vymyslela Zebelle. Bol však viac než výstižný. V Matulii nás už čakali kamaráti, 

u ktorých sme prespali. 

  

Pokiaľ sa o Slovákoch hovorí ako o pohostinných ľuďoch, v porovnaní s Chorvátmi majú čo 

dobiehať. Nejde len napr. o prílišnú priateľskosť, otvorenosť, komunikatívnosť, ide o celkový 

prístup k človeku. U nás sa ľudia musia mnohokrát premáhať, aby boli milí. V Chorvátsku mi 

všetko pripadlo akési viac prirodzené, nenútené. 

  



Ráno jedenásteho septembra nás o 9:00 zobúdzajú desaťstupňové teploty. Je sychravo. 

Predpoveď počasia je však sľubná. Chorváti sa podujmú robiť nám po okolí sprievodcov. 

Nasadneme do áut, aby naša šesťčlenná výprava namierila do neďalekého prístavného mesta 

Rijeka situovaného v Kvarnerskej zátoke. 

  

Čísla hovoria, že ide o tretie najväčšie mesto Chorvátskej republiky. Počet obyvateľov 

dvestosedemdesiattisíc. Rijeka aj Opatija patria počas letnej sezóny medzi najvyhľadávanejšie 

turistické destinácie v Chorvátsku. Medzinárodný rijecký karneval patrí popri karnevaloch 

v Rio de Janeire a v Benátkach medzi tie najchválenejšie a najnavštevovanejšie. História 

karnevalu siaha až do stredoveku a prelínajú sa v ňom prvky slovenskej mytológie a folklóru. 

  

Po príchode do Rijeky sme sa ocitli vo výške stotridsaťpäť metrov nad hladinou mora na 

vrchu zvanom Trsat, odkiaľ je prekrásny výhľad na celú Rijeckú zátoku a samotné mesto 

Rijeka. Rozprestiera sa tu malebný Kostol našej Pani (Church of our Lady). Na toto miesto sa 

viažu viaceré legendy. Jedna z nich hovorí, že domov Panny Márie bol premiestnený 

z Nazaretu na vrch Trsat "s pomocou anjelov" (10. máj 1291) a potom do Loretta (10. 

december 1294). Druhá legenda rozpráva o tom, ako v roku 1367 pápež Urban V. venoval 

chorvátskym pustovníkom v Lorette dar, zázračnú ikonu Panny Márie, ktorá je odvtedy 

uctievaná na Trsate. Samozrejme, v súčasnosti ani historici nevedia rozlíšiť pravdu od fikcie, 

fakty od výmyslov. 

  

Pešia prechádzka dolu kamenným schodiskom nás zavedie až do centra Rijeky, na hlavné 

námestie. Preteká tadeto rieka Riečka, ktorá kedysi oddeľovala chorvátsko-talianske hranice. 

Vzduch vonia soľou a rybinou. Je teplo, hoci trochu pofukuje. Na dohľad Jadranské more. 

Dostávame sa do centra. Naskytne sa nám nepekný pohľad na mlátiacich sa Rómov. 

"To sú cigáni," ustarostene hovorí Maša, naša chorvátska kamarátka, a ťahá Zebelle na druhú 

stranu ulice. 

  

Rovnako ako na Slovensku, tak aj v Chorvátsku je toto etnikum početne zastúpené a spája sa 

s ním mnoho sociálnych problémov. O chvíľu sa ocitneme v hlavnej nákupnej zóne. To je 

pravý čas na to, aby sme opustili naše ženské polovičky a "zakorenili" v miestnej krčmičke 

pri pohári pravého chorvátskeho piva. Pivo síce nestojí za reč, ale atmosféra všetko zachráni 

a s troškou predstavivosti aj to pivo chutí lepšie. Pripitý a oslnený teda mlčím, uvelebený 

v prútených kreslách, vo vetre čuchám more a kochám sa niečím, všetkým a ničím, čo dodnes 

neviem slovami pomenovať. 

  



Naša prehliadka Rijeky končila v rozkvitnutom parčíku s fontánou, kde bolo v roku 1765 

postavené Národné chorvátske divadlo Ivana pl. Zajca. Ide o architektonický skvost, až 

nápadne podobný tomu nášmu, viď. Slovenskému národnému divadlu. 

  

Sme opäť v aute. Rijeka pomaly mizne za nami na horizonte. Ostávajú iba dojmy, spomienky. 

Deň je však dlhý a my sa rútime vpred upravenou cestou smerom za bájnou Istriou... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.12.2007 Politika Vládny kabaret po prvom dejstve 

Autor textu: Tomáš Mašek, 4. ročník 

Slovenská politicko-kabaretná scéna sa v uplynulých dňoch stala stredobodom pozornosti 

médií, ale i prostého občana. Šéfhnojár v kravíne búchal päsťou po stole a neskôr pri 

odovzdávaní žezla Hruštičke húževnatej so slzou v oku spomínal Ježiša. Boxer Vladimír ticho 

smoklil v kúte – zažil politické poníženie ad absurdum – ktoré nemá v hviezdnej kariére 

zakladateľa novodobej Slovenskej republiky obdobu. Pán Slovenska Robert prskal síru, 

nešetril silnými slovami, vyhrážkami a vyhláseniami adekvátnymi spupnému adolescentovi. 

Slovák Jano sa medzitým zhostil roly „mrtvého brouka“ a ako voš pod chrastou sa ukrýval asi 

niekde v Žiline, v jednom zo svojich zapožičaných domov. A modlil sa k Pánu, aby všetko 

dobre dopadlo a on naďalej mohol v pokoji rozvíjať svoje avionické a iné záľuby, smerujúce 

k rozvoju ľudskej osobnosti. 

Predstavenie sa už prehuplo do svojej prvej prestávky, no ako bude vyzerať druhé dejstvo, je 

otázne. Hra na predčasné voľby by SMERu priniesla vytúžené členstvo v klube 

eurosocialistov, lebo by sa dokázal zbaviť Janových národniarov. Koalícia s Maďarmi a 

kresťanskými demokratmi by síce nebola ideálnym riešením, ale napriek všetkému, SMER by 

disponoval svojou obligátnou väčšinou v parlamente. Robert sám by mohol dokonca 

kandidovať v najbližších prezidentských voľbách na prezidenta SR a nahradiť Starého uja. 

Slovensko by sa tak stalo malou Venezuelou v srdci Európy a Hugo Fico by získal priam 

neobmedzenú kontrolu nad národom. Otázne je, či by sa Robert dokázal zmieriť s funkciou 

slabého prezidenta, ktorý hrá síce vznešenú, no stále len reprezentačnú úlohu v slovenskom 

politickom divadielku. Túžba po moci, ktorú si až po štrnástich rokoch márnej snahy dokázal 

náš premiér splniť, ho možno od kandidatúry odradí. Alebo zmení Ústavu a na Slovensku sa 

dočkáme prezidenta silného typu? Na Slovensku a ešte k tomu so SMERom na čele je možné 

všetko. 

Netreba však maľovať čerta na stenu, ešte stále sme len v prestávke. Vláda a poslanci si tiež 

potrebujú oddýchnuť, v poslednom čase rokovali celé hodiny a v centrálach politických strán 

sa svietilo dlho do noci. Dajme im preto čas na nabratie nových síl, aby druhé dejstvo bolo 

rovnako zábavné, plné emotívnych odhalení, vzrušujúcich momentov a zápalistých vystúpení 

hlavných aktérov. Obecenstvo sa má na čo tešiť, záver bude určite napínavý, možno 

prekvapivý, ale rozhodne to nebude happyend. 

Diskusia 

Nekutri sa uz tolko vo webstrankach. Pis :) pacit.. 

— raula · 6. december 2007, 01:18 · # 

 

to je rydzo existencny problem.. ale mozno raz aj novinarov budu platit tak ako by som si 

predstavoval :) 

— masko · 6. december 2007, 14:45 · # 
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5.12.2007. politika Ticho v Tichej doline 

Autor textu: Stanislava Luppová, 4. ročník 

Slovenská polícia sa opäť raz preukázala ako inštitúcia neschopná odolať politickým či 

lobistickým tlakom a vlastnému pocitu nedotknuteľnosti. Najnovšie to potvrdzuje fakt, že 

polícia zastavila vyšetrovanie vývozu neoznačeného dreva z Tichej doliny. A to napriek 

dôkazom, ktoré jasne hovoria, že 21. novembra bol porušený zákon. Pri množstve svedkov, 

kamerovom a fotografickom zázname je skrátka nepochopiteľné, že polícia prípad odložila a 

ani sa len neunúvala oznámiť tento podnet podávajúcej osobe. Veď načo, sú to len nejakí 

ochranári, aktivisti či taká nejaká čvarga. 

Teraz už bývalí podozriví vyvážali drevo z Tichej doliny v noci koncom apríla. Slnko v tej 

dobe zapadalo okolo 19:08 a podľa záberov bola tma (na drevo museli svietiť baterkami). V 

každej správnej detektívke sa predsa rieši ilegálny biznis pod rúškom tmy, preto ich konanie 

pôsobí prinajmenšom podozrivo. Lesníci sa snažili odviesť drevo, ktoré spracovali aj napriek 

tomu, že inšpekcia vývoz zakázala. Z istého pohľadu je ich počínanie pochopiteľné, ale 

podstatou sporu nie je to, či mali, alebo nemali právo odviesť ho. Podstata tkvie v skutočnosti, 

že sa tak ponáhľali, že drevo zabudli označkovať. Možno sa len ponáhľali. Možno však nie. 

Do úvahy prichádza, že si ho chceli napríklad nechať a speňažiť. To nevieme, a aby sa 

predišlo pochybnostiam, odvoz neoznačeného dreva je nezákonný. Svedkovia tvrdia, že 

lesníci začali drevo značkovať, až keď zbadali novinárov a ich záznam umožňujúce prístroje. 

Sú o tom záznamy, fotografie a očité svedectvá. 

Polícia takýto, pre laika jednoznačný prípad, odložila do šanónu „nestal sa“. Viem si 

predstaviť dve možnosti prečo je tomu tak. Sme takí laici a amatéri, že akcie týchto profíkov 

vôbec nemôžeme mentálne obsiahnuť. Alebo z nás skrátka robia hlupákov. Bé je správne. 

Napriek tomu, že existujú (pre laika) očividné dôkazy a svedectvá o vývoze neoznačeného 

dreva lesníkmi, polícia tvrdí, že sa neoznačené drevo nevyvážalo. V stávke nie je (len) 

sloboda či sankcia pre lesníkov (či Štátne lesy), lež právna istota všetkých občanov 

Slovenska. Pokiaľ sa bude polícia môcť rozhodovať na základe, ktorý sa prieči aj základnému 

právnemu povedomiu, nemôžeme sa tu cítiť bezpečne a už vôbec nie dôverovať „ochrancom“ 

zákona. 
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5.12.2007 politika Identita, suverenita a transparentnosť 

Autor textu: Stanislava Luppová, 4. ročník 

Veľkou výhodou krajne pravicových strán je ich neschopnosť vzájomnej spolupráce s 

kýmkoľvek. Nakoľko razia heslo „kto nie je s nami, je proti nám“ a pohybujú sa v striktne 

čiernobielom svete, dokážu sa vymazávať navzájom. Vďaka svojmu mentálnemu nastaveniu 

nedokážu prekročiť svoj národný tieň, čo im zas nedovoľuje pracovať či dokonca 

spolupracovať na nadnárodnej úrovni. 

Príklad takejto výhody sa ukázal v posledných dňoch, keď sa po necelom roku rozpadla 

poslanecká frakcia Identita, suverenita a transparentnosť, založená xenofóbnymi stranami 

Európskej únie (tá slovenská tam vďaka konštruktívnej absencii chýba – Jano a Anna sa v tej 

dobe dohadovali, kto je väčší či pravejší Slovák, vypínali si svetlá na snemoch, skrátka, 

presadzovali svoje ciele). Frakcia sa rozpadla po tom, ako boli hodnoty rumunských 

europoslancov prevalcované hodnotami talianskej europoslankyne. A bolo. Predtým si asi 

neuvedomovali, že tam, kde vzniká prienik medzi xenofóbnymi hodnotami, tam zároveň 

vzniká aj ich konflikt. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu potrebuje poslanecká frakcia k svojmu 

sformovaniu dvadsať poslancov. Postavenie frakcie dáva poslancom veľké výhody, vrátane 

možnosti robiť spravodajcu prerokovávanej právnej normy (v europarlamente je to dôležitá 

funkcia) a financovania jej aktivít. Skrátka, dáva im väčšiu šancu presadiť svoje myšlienky či 

hodnoty. Rozpad frakcie xenofóbom tieto práva odňal, čo plénum europarlamentu odmenilo 

hlasitým potleskom. 

Pred pričlenením Rumunska a Bulharska k Únii chýbalo zástupcom krajne pravicových strán 

v europarlamente šesť kresiel. Tie získali práve vstupom týchto dvoch balkánskych krajín do 

EÚ. Predstavitelia frakcie sú napríklad Jean-Marie Le Pen, s ktorým si Ján Slota potriasal 

rukou, a neskôr ho kvôli Ficovi zaprel, ex-líder ex-frakcie Bruno Gollnisch, vyhodený z 

univerzity v Lyone a dnes stojaci pred súdom za popieranie Holokaustu (teraz už popiera aj 

svoje predchádzajúce presvedčenie) či Duceho vnučka Alessandra Mussolini, ktorej 

spoločnými hodnotami nabité slová iniciovali rozpad frakcie. 

Pri jej vzniku odzneli honosné heslá o presadzovaní spoločných hodnôt, ktoré malo 

charakterizovať meno frakcie „Identita, suverenita a transparentnosť“. Poslanci si však zrejme 

neujasnili, za čo chcú bojovať. Stavať chceli na hodnotách, ktoré sa navzájom nepripúšťajú. 

Xenofóbia nedovoľuje akceptovať nič cudzie, pretože sa toho bojí. Generalizuje to, čo 

nepozná a vyzdvihuje to, čo je jej vlastné. Riadi sa heslom: podľa seba súdim teba. 

Predpokladá, že iné krajiny myslia v rovnakých dimenziách ako oni. Našťastie sa mýlia a 

väčšina z nás je kdesi inde. 

Diskusia 

možno by sa sem hodilo spomenúť, že prečo konkrétne sa rozpadli :-) 

alebo teda prípadne, že prečo sa vlastne spojili… 

— jaap · 5. december 2007, 20:45 · # 
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No neviem, ja to tam predsa vidím. Spojili sa pretože chceli presadzovať spoločné hodnoty, 

rozdelili sa kvôli Duceho vnučke, “ktorej spoločnými hodnotami nabité slová iniciovali 

rozpad frakcie”. Hoci to tam nenapísala presne, pochopil som to tak, že hodnoty, ktoré ich 

spájajú ich zároveň aj rozdeľujú. Inak celkom dobrý článok, oni sú tí nacionalisti naozaj 

rozpustilí a našťastie pre nás všetkých neschopní akejkoľvek spolupráce. Ak sa teda držia 

svojich hodnôt (čo napr. SNS nerobí, tým už nevadí ani harmonizácia daní a pod., hlavne, že 

sú koryte) 

— no name · 6. december 2007, 11:01 · # 

 

ale ktoré sú tie spoločné hodnoty? akože im išlo najmä o boj proti moslimským 

prisťahovalcom, ale na dokreslenie celej situácie by sa to hodilo 

— jaap · 7. december 2007, 09:14 · # 

 

a rozpadli sa kvôli mussoliniovej výrokom na adresu rumunov, ktorí v taliansku spáchali v 

posledných mesiacoch dosť brutálnych trestných činov… 

ale to len tak na okraj 

pekný výber témy, konečne niečo iné :-) 

— jaap · 7. december 2007, 09:17 · # 
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5.12.2007 politika Rusko je mŕtve, nech žije PUTINsko! 

Autor textu: Andrea Szőcsová, 4. ročník 

Voľby v Rusku. Už samotné slovné spojenie dokáže vyčariť úsmev na našej demokratickej 

tvári. A to tu, v Kocúrkove, vládne Fic(k)o. Už samotná etymológia slova voľby hovorí o 

všetkom. O možnosti. 

Nebuďme však k bratom Rusom príliš tvrdí. Nepatrí sa predsa dráždiť rozhodnutého Putina a 

kaziť jeho divadlo. Všetci mlčia. Rusi majú ropu, svojho staro-nového národného Lenina, 

Kasparova vo väzení a svetové veľmoci si vybrali demokratickú dovolenku. Však tá je 

zakotvená aj v zákonníku práce. A čo je štát niečo menej ako občan?  

Vlk je sýty, ovce zostali celé. Teda ak za obetného baránka nepočítame zabitý klíček 

demokracie. Netreba sa miešať do celého sveta, jedny neslobodné voľby tu či tam. Nejde 

predsa o život. Keď už, tak len o Kasparovov.  

No a národ ruský, ten zažíva hotové spasenie. Milujú voľby. Nečudujme sa, ani my, Slováci, 

by sme nepohrdli vymoženosťami, ktoré Prvému z prvých zabezpečujú vyše 60 percentnú 

podporu. Kremeľ dokonca na svoju podporu neváhal strhnúť ani najmocnejšiu ruskú zbraň – 

lacnú vodku počas volebného víkendu a akcie ako v januárovom výpredaji. Cez dni pokoja ste 

mohli v bývalom Sovietskom zväze nájsť naozaj ľudové (trošku kapitalizmom smrdiace 

„akciové“) ceny potravín, spotrebičov, či získať kredit na mobilný telefón. Ropné mestečko 

Ťumesk na Sibíri dokonca ponúklo voličom byt, desať áut a 15 tisíc kuchynských spotrebičov 

a videozariadení. Nech sa ešte polo-eskymáci sťažujú, že na Sibíri je len zima.  

Tieto okolnosti by mali i na Slovensku prispieť k prehodnoteniu istého petržalského starostu. 

Ten prišiel o teplý flek kvôli niekoľkým rýchlovarným kanviciam, nie sme my staromódny 

národ? 

Nič neočakávaného sa nestalo. Východní bratia z lacného postsocialistického oparu 

nevytriezveli. Práve naopak. Ládujú do seba litre lacnej Putinovskej vodky a bez vízie a takej 

tej zdravej dravosti po slobode sa podľa plánu vrhajú do železného objatia Vodcu. Nič 

zvláštne. Veď celý svet holduje vodke. Nazdravie majstre Putin! Šach mat Kasparov. 
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5.12.2007. politika Duch demokratického kapitalizmu 

Autor textu: Matúš Demko, 4.ročník 

Slovensko zaznamenalo od pádu komunizmu v roku 1989 viacero mimoriadnych 

spoločenských zmien. Vznikol samostatný slovenský štát s prívlastkom demokratický a 

právny. V ekonomickej oblasti dostal priestor slobodný a voľný trh. Máme tu kapitalizmus? 

Socialistická propaganda vykreslila „kapitalistov“ ako krvilačných vykorisťovateľov, ktorí 

zdierajú robotnícku triedu až do krvi. V súčasnosti sa takýto druh kapitalizmu označuje 

slovami ako „vulgárny“ alebo „divoký“. Aký je naozajstný kapitalizmus zbavený 

ideologických nánosov? 

Jeho pravý význam a zmysel objavuje a odhaľuje americký filozof, ekonóm a teológ so 

slovenskými koreňmi Michael Novak. Jeho dielo Duch demokratického kapitalizmu 

analyzuje kapitalizmus – presnejšie „demokratický kapitalizmus“ – z pohľadu morálneho, 

teologického a ekonomického. 

V knižke Duch demokratického kapitalizmu M. Novak dopodrobna rozoberá samotný obsah 

pojmu „demokratický kapitalizmus“. Na toto slovné spojenie chcel kedysi získať aj copyright. 

Sympatické na knihe je to, že nie je nekritickou obhajobou kapitalizmu a usiluje sa o pravdivé 

vykreslenie pozitív i negatív tohto (nielen) ekonomického systému. 

Podľa Michaela Novaka slovo kapitalizmus vzbudzuje po celom svete pocity nenávisti. 

(Príklady možno nájsť napr. vo vyjadreniach ľavicových prezidentoch niektorých štátov 

Latinskej Ameriky.) Kapitalizmus „je spájaný so sebectvom, vykorisťovaním, nerovnosťou, 

imperializmom a vojnou,“ píše M.Novak. „Dokonca i v jeho domovskej zemi – v Spojených 

štátoch amerických – si bystrý pozorovateľ nemôže nevšimnúť relatívne nízku morálku 

podnikateľských manažérov, robotníkov či novinárov. Zdá sa, že demokratický kapitalizmus 

stratil svojho ducha.“ 

Michael Novak vo svojom diele vysvetľuje, čo je pre kapitalizmus dôležité a podstatné. 

Kľúčový význam má slobodná pracovná sila. „Tento systém totiž nie je systémom 

otrokárskym ani nevoľníckym. …Čas, energia, sila a schopnosť sústrediť sa predstavujú v 

istom zmysle osobný kapitál.“  

„Duch demokratického kapitalizmu je duchom vývoja, rizika, experimentu a dobrodružstva.“ 

Človek, ktorý chce uspieť v budúcnosti, sa vzdáva momentálneho zabezpečenia v prospech 

nádeje na dosiahnutie vyššieho zhodnotenia.  

Kapitalizmus si neželá zásahy štátu do ekonomiky. Podľa M. Novaka kapitalizmus zavádza 

práve týmto spôsobom do samého jadra spoločenského systému novú formu pluralizmu. „Z 

toho vyplýva, že každá spoločnosť tohto typu bude vnútorne rozdelená – a výbušne 

revolučná.“ 

„Zástancovia trhového systému v žiadnom prípade netvrdia, že by tento systém bol utopicky 

dokonalý a bezchybný; tvrdia len, že je ekonomicky najefektívnejší, intelektuálne 

najvynaliezavejší a najdynamickejší a že je to jediný systém zlučiteľný so slobodou.“ 

Michael Novak obohacuje demokratický kapitalizmus – i ten slovenský – o ducha, o ideu, o 

myšlienku. Na základe jeho diela Duch demokratického kapitalizmu je dobré uvedomiť si 

prínos kapitalizmu pre spoločnosť. Slovensko zažíva ekonomický boom, ktorý 

pravdepodobne vo svojej histórii ani nezažilo. No nestačí len sa pachtiť za peniazmi či 

https://web.archive.org/web/20071209092038/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/799/duch-demokratickeho-kapitalizmu


otrocky slúžiť mamone. Keď nás bude zaujímať jedine finančný výnos, demokratický 

kapitalizmus príde o svojho ducha. Z miesta pre slobodnú a tvorivú činnosť s ohľadom na 

budúce generácie sa stane hryzovisko. Alebo pieskovisko, kde si chce každý uchmatnúť svoju 

časť. 

Demokratický kapitalizmus inšpiruje ako systém, ktorý vnáša do ekonomických vzťahov 

slobodu a zodpovednosť, do politiky prináša pluralizmus a do osobného života možnosť 

rozvíjať kultúrne a mravné vlastnosti.  

Michel Novak podotkol, že kapitalizmus nie je najsprávnejší a najlepší systém. Avšak v 

porovnaní s ostatnými sa javí ako najvhodnejší. Raj na zemi nikdy nebude. Toto poznanie 

môže byť užitočné pre každého, kto sa usiluje o zlepšenie si svojho postavenia tu na Zemi. 

Kapitalizmus je jedným zo spôsobov, ako dočasne spravovať to, čo je nám zverené – a ako 

píše Michael Novak – raz to bude spravodlivo posúdené na Poslednom súde. 

Diskusia 

velmi fine citanie. chcela som to pred casom citat, ale pre nedostatok casu som nestihla, .. som 

rada, ze si mi ponukol takyto skrateny nahlad. pokracuj:-D 

— sp · 5. december 2007, 19:07 · # 
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3.12.2007 politika Jureňa končí, vládna kríza nie 

Autor textu: Iveta Radiová, 2. ročník 

Ficova vláda prišla o prvého ministra. Po dvoch týždňoch ťahaníc okolo pozemkového fondu 

minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa (nedobrovoľne) opúšťa svoj post. 

Príčina jeho odchodu súvisí s reštitúciou pôd (prinavrátenie pôdy z vlastníctva štátu jej 

pôvodnému vlastníkovi) v Slovenskom pozemkovom fonde. Na svetlo prenikli informácie, 

podľa ktorých námestník riaditeľa fondu Branislav Bríza podpísal prevod pozemkov v okolí 

Veľkého Slavkova na firmu GVM, ktorá má blízko k Vladimírovi Mečiarovi. Pozemky sa 

predali za trinásť miliónov korún, ale ich hodnota je údajne až jedenapol miliardy. 

Po Brízovi Jureňa 

Odvolanie Brízu z funkcie na seba nenechalo dlho čakať. Opozícii to ale nestačilo a 

dožadovala sa hlavy samotného ministra. Neskôr jeho odchod začal požadovať aj samotný 

predseda vlády Robert Fico. Ten zdôrazňoval, že nechce zametať problémy pod koberec a za 

škandalózny prevod pozemkov sa musí vyviesť osobná zodpovednosť. Mečiarovi ľudovci do 

poslednej chvíle stáli za svojím ministrom a jeho odchod nepripúšťali. Situácia sa zmenila 

koncom predchádzajúceho týždňa, keď Robert Fico odovzdal návrh na odvolanie Jureňu 

prezidentovi. 

Rozlúčka medzi kravami 

Celá kauza bola viac než emotívna, ale zlatým klincom všetkého bola tlačová konferencia, na 

ktorej Jureňa oznámil svoj odchod. Došlo k nej totiž v maštali vo Vajnoroch a jeho slová 

sprevádzalo mučanie kráv v pozadí. Tým, že svoj odchod oznámil práve v maštali, chcel 

podľa vlastných slov ukázať, že vždy bol, je, aj ostane farmárom. Minister nešetril kritikou na 

adresu Fica, ktorý podľa neho všetku vinu zvaľuje na neho, ale on sám o podozrivých 

prevodoch pozemkov vedel. Pri jeho prejave nechýbal krik, ani búchanie po stole. 

Krok premiéra Fica by však nemal nikoho prekvapovať. Aj keď je pravdepodobné, že v 

otázke odvolania Jureňu musel byť v ťažkej dileme. Jureňa totiž, i keď tiež robil chyby, patril 

medzi tých lepších ministrov súčasnej vlády. Poľnohospodári dostali tento rok najvyššie – až 

osemdesiatpercentné dotácie. Na druhej miske váh však stála podpora verejnosti, ktorá je pre 

Fica prioritná. Dôveruje mu okolo štyridsať percent občanov, čo je na slovenské pomery 

nezvyčajné. Premiér sa preto rozhodol obetovať obľúbeného ministra a za vzniknutú kauzu 

odmieta akúkoľvek zodpovednosť. 

Kríza ešte len začala… 

Hnev Miroslava Jureňu je však oprávnený. Veď sme v polovici volebného obdobia, mnoho 

vecí v rezorte je rozbehnutých a nikto by neodchádzal z ministerskej stoličky rád. O jeho 

budúcom pôsobení však už teraz kolujú rôzne reči. Mal by vraj nahradiť v kresle podpredsedu 

parlamentu Viliama Vetešku, ktorého dlhodobo trápia zdravotné problémy. 

Nech sa už ďalšie pôsobenie exministra vyvinie akokoľvek, kauza s pozemkami odštartovala 

nebezpečnú lavínu. Vzťahy v koalícii (stojace aj doteraz na slabých základoch) sa výrazne 

naštrbili. Odvolanie Jureňu urazilo Mečiara, ktorý je známy tým, že si nenechá skákať po 

https://web.archive.org/web/20071218175243/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/788/jurena-konci-vladna-kriza-nie


hlave a pomsta z jeho strany príde práve vtedy, keď to človek najmenej čaká. Robert Fico 

možno ostane v očiach občanov “čistý”, i keď politicky zbehlému oku neujde, že aj on má 

maslo na hlave. Svojím rozhodnutím odvolať Jureňu však prebudil v Mečiarovi spiacu sopku. 

Tá v ňom driemala už pri podpise koaličnej zmluvy a len čakala na chvíľu, keď sa prebudí. 

Jedno je isté. Vladimír Mečiar nezabúda a Robert Fico sa môže tešiť na bezsenné noci. 

Diskusia 

miroslav jureňa bol najlepším ministrom, lebo dostali poľnohospodári dotácie? veď samotné 

dotovanie poľnohospodárstva je zvrátené a keď na to dáme ešte viac, nie je to plus, ale hlboký 

mínus… 

a má za sebou viacero káuz, či už hneď na úvod záhumenského, či neskôr problémy s 

infozákonom a spory s ochranármi… 

neprebrala si rétoriku HZDS? 

a ináč si jedna z mála, ktorá tú stranu označuje za ľudovcov, medzi európskych ľudovcov ju 

nechcú, naopak sú v nej tri opozičné parlamentné strany… dali to síce do názvu, ale to 

neznamená nič... 

— jaap · 3. december 2007, 18:02 · # 

 

get a life matthew.. 

— stajeu · 3. december 2007, 18:11 · # 

 

ok baby 

— jaap · 3. december 2007, 19:08 · # 

 

ivet, clanok nie je zly, ale nachadza sa tam prilis komentativnych prvkov, skor by som vyuzila 

priamu rec; viac by som sa zameriavala na restitucie a machinacie, ktore tam prebiehaju ako 

na mastal:) 

— kika · 4. december 2007, 08:56 · # 

 

Ahojte kolegovia, 

ďakujem za kritiku. Čo sa týka prvého diskutujúceho, vôbec nie som stúpenkyňa HZDS. Ale 

mám rodinu, korá robí v tomto rezorte a od nich viem, že sa to zlepšilo v porovnaní s minulou 

vládou. Farmári dostávajú viac dotácií a bodka. Nič viac netvrdím. A ešte niečo Jaap. Som 

zvedavá, prečo sa nepodpisuješ menom, ked si ku každému taký kritický. Rada by som si 

prečítala niečo od teba. Nič v zlom, prijímam kritiku, len by ma to zaujímalo. Ďakujem za 
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info o ľudovcoch, viem že to nie je tak často používané, ale majú to v názve, čo už s tým 

narobíme. A Kika, podľa mňa komentatívne prvky nevadia, pretože sa autor slobodne 

rozhoduje, či udalosť komentovať, alebo nie. A ja som sa zamerala na maštaľ, lebo som 

chcela, lebo to bola pecka. Opäť je to na autorovi. Ty by si sa zamerala na jedno, ja na druhe. 

Ale ešte raz vam ďakujem za kritiku… 

— Iveta Radiová · 4. december 2007, 09:32 · # 

 

ja som nenapísal, že si stúpenkyňa HZDS, ja len hovorím, že mi to pripomína ich slová (čo sa 

stáva aj neúmyselne…) 

usporiadanie viet po sebe navodzuje dojem, že podľa tvojho názoru bol najlepším ministrom, 

lebo dostali poľnohospodári veľa… 

a čo tam ešte bolo? aha meno, ked sa ozveš na zverejnený mail, pošlem ti linky na moje 

články :-) 

teším sa 

— jaap · 4. december 2007, 18:41 · # 
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3.12.2007 politika Politické mŕtvoly ožívajú 

Autor textu: Stanislava Luppová, 4. ročník 

Medzi postavičky slovenskej vlády, ktoré v politike vynikajú najmä svojou 

nekompetentnosťou, prichádza nová posila. Duo ministerka Tomanová a minister Valentovič 

doplní do tretice legendárna Zdenka Kramplová. 

Exminister Miroslav Jureňa pri odchode dúfal, že ho nahradí mladá krv. Pri vekovom 

priemere poslancov HZDS táto požiadavka vyznieva prinajmenšom smiešne, ale treba uznať, 

snažili sa. Tak si Vladimír Mečiar vybral asi najmladšiu (1957) a pritom stále lojálnu 

dlhoročnú členku tohto straníckeho zoskupenia. Zdenka Kramplová nie je známa len 

prezývkou Hruštička húževnatá, ale najmä svojou “pofidérnou” politickou minulosťou. 

Táto agronómka vyštudovaná v bulharskom Plovdive, je známa svojím pôsobením ako 

Mečiarova poradkyňa pre parlament, politické strany a občianske združenia, ako šéfka Úradu 

vlády, neskôr ako ministerka zahraničia, najmä však ako Vladimírova vždy nápomocná a 

lojálna pomocníčka. V úlohe šéfky diplomacie sa zaskvela napríklad v roku 1998, keď 

navštívila Indonéziu len dva dni po páde tamojšej vlády. 

Neskôr, keď Mečiar a jeho verní videli, že sa ich politický monopol končí, odišla Zdenka 

veľvyslancovať do Kanady, odkiaľ ju nevedeli dostať ani párom volov. Poslal ju tam Mečiar, 

ktorý už síce prehral voľby, stále však disponoval prezidentskými právomocami. A ona, hoci 

tušila, že sa tam dlho neohreje, si tam okrem rodiny vzala aj klavír a dve tony batožiny. Nová 

vláda ju vzápätí odvolala, ona sa však odmietla vzdať svojho úradu. Najprv sa zabarikádovala 

na veľvyslanectve, neskôr požiadala o azyl, pretože ju vraj na Slovensku diskriminujú. Vo 

svojej knihe dokonca tvrdí, že bol na ňu pripravovaný atentát. 

Okrem toho je známa napríklad svojimi aktivitami v pyramídových hrách. Práve tie súčasná 

vláda, ktorej je Kramplová členkou, tvrdo pranieruje. Pred šiestimi rokmi sa jej podarilo na 

Slovensku rozbehnúť pyramídovú hru Avalanche (skutočne výstižný názov). Mimochodom, v 

Čechách za organizovanie Avalanche hlavných aktérov pred rokom zatkli. U HZDS sa však 

nie je čomu čudovať. 

Hoci treba uznať, že má pre túto funkciu aspoň zodpovedajúce vzdelanie, narozdiel od hviezd 

typu Kaliňák, kredit na vysokú štátnu funkciu jej však celkom evidentne chýba. Počas svojej 

profesionálnej kariéry viackrát preukázala neschopnosť urobiť správne rozhodnutia v správnej 

chvíli, vždy uprednostnila skôr partikulárne záujmy strany a jej blízkych ľudí. Ako napísal 

istý diskutér na webe “No zbohom, politické mŕtvoly ožívajú”. 

Diskusia 

skvelo napisane! Good job Stanka, sa mi paci ako pises. Citave, vtipne, trefne. 

— raula · 3. december 2007, 22:03 · # 
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supeeeeer :) pekne spraveny prierez, zabavila som sa na tych prirovnaniach ;) len ked si to tak 

vezmem vo vseobecnosti, tak podla toho, co pises, sme sa dostali z dazda pod odkvap, ako to 

jedno prislovie hovori.. 

— radus · 4. december 2007, 08:02 · # 

 

Aktuálne, vtipné, proste v pohode, treba však povedať, že každý z ľudí HZDS má svoje maslo 

na hlave a o samotnej Kramplovej by sa dalo ešte popísať véééľa véééľa vtipností 

— iva · 4. december 2007, 09:09 · # 

 

vyborny clanok…paci sa mi struktura, zaujimave informacie a skvely styl:) 

— kika · 4. december 2007, 09:11 · # 

 

mne sa to tiež páčilo 

kramplová je ináč naozaj terno, kto by ju nechcel za ministerku??? :-) 

— jaap · 4. december 2007, 18:49 · # 

 

ja 

— no name · 6. december 2007, 11:04 · # 
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3.12.2007 spoločnosť Život za pätnásťtisíc korún 

Autor textu: Zuzana Tučeková, 3.ročník 

Rakovina krčka maternice, ktorý spôsobuje vírus HPV, ročne zabije takmer päťsto Sloveniek. 

Každých štyridsaťštyri hodín jedna z nich zomiera. Vakcína, ktorá môže predísť rakovine a 

zachrániť život mnohým ženám, stojí pätnásťtisíc korún. Stala sa možnosť žiť výsadou len pre 

finančne lepšie situované Slovenky? 

Mladé ženy majú šancu 

Smutné je, že rakovina krčka maternice zabíja najmä ženy v produktívnom veku. Šancu na 

účinné očkovanie však majú najmä dievčatá a mladé ženy od 9 – 26 rokov. Najideálnejšie je 

očkovanie ešte pred začatím sexuálneho života. Viac ako tretina žien sa nakazí do roka od 

prvého pohlavného styku. HPV sa nešíri len sexuálne, ale aj kontaktom kože v oblasti 

konečníka a vonkajších pohlavných orgánov. Nespôsobuje len rakovinu krčka maternice, ale 

aj napríklad rakovinu ústnej dutiny a má na svedomí aj nádorové ochorenia mužov. 

Najlepšia je vraj prevencia 

Ľudský papilomavírus (HPV) postihuje mužov aj ženy. Má viac ako sto mutácií. Okolo 

tridsať z nich postihuje genitálnu oblasť ľudského tela. U žien spôsobujú zmeny v bunkách, 

ktoré vystielajú krčok maternice. Tieto abnormálne bunky sa bez liečby menia na rakovinové. 

U niektorých žien za rok, u iných ide o niekoľkoročný proces. Aby ste sa rakovine krčka 

maternice vyhli, pravidelne navštevujte svojho gynekológa. Ten pomocou tzv. PAP testu 

(Papanicolausovho steru) pomáha zistiť prítomnosť abnormálnych buniek vo výstelke 

maternice. Ak vám nepríjemné návštevy u gynekológa nevyhovujú, máte ešte jednu možnosť 

– zaočkujte sa. 

Vakcína za pätnásťtisíc 

Silgard – očkovacia vakcína podľa klinických štúdií zabránila vzniku ochorenia u sto percent 

zaočkovaných žien. Očkovacie dávky sú tri. Je potrebné, aby ich podali jednu za druhou v 

priebehu jedného roka. Cena jednej očkovacej vakcíny je päťtisícstotridsaťštyri korún. To by 

ešte nebola až taká vysoká cena, ale musíte ju vynásobiť tromi, pretože je potrebné podať tri 

vakcíny. Takže celkové náklady pre každú ženu sú viac ako pätnásťtisíc korún. Je táto cena za 

život málo alebo veľa? Je ťažké určiť kto by sa mal nad tým zamyslieť, ale určite by to mal 

byť niekto tam “hore”. Nie je veľkou útechou, že vakcína proti tretej najvražednejšej chorobe 

na Slovensku sa stala dobrým biznisom. Aspoň dvanásťročné dievčatá sa od apríla 2007 

“nemôžu sťažovať”. Im poisťovne preplácajú “až” neuveriteľných desať percent z ceny, čo je 

ešte “neuveriteľnejších” tisícpäťstoštyridsať slovenských korún! 

Diskusia 

fiiha! az 26 rokov? ja som si myslela, ze iba do 16, aspon tak to bolo po prvy krat 

avizovane.inak naozaj vdaka za takyto clanok. aj ked strukturovo by sa mu dalo vela veci 

vytknut, ale pri takychto temach clovek velmi nepozera na formu. ceni sa napad a zamer :) 

— xandra · 3. december 2007, 19:23 · # 
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30.11.2007 enviro Čierny Google šetrí energiu. Naozaj? 

Autor textu: Filip Hanker, 1. ročník 

V priebehu posledných dvoch týždňov sa slovenským internetom šíri zaujímavá správa. Ak 

by vraj Google mal čierne pozadie, ušetrí sa až 750 MWh elektrickej energie ročne. „Google 

ako odpoveď na tento výskum vytvoril svoju čiernu verziu, ktorú nazval Blackle, s presne 

tými istými funkciami, ako má biela verzia, ale logicky s menšou spotrebou energie. Posuň 

ďalej a hlavne používaj!", môžete sa dočítať v reťazovom e-maili alebo v ICQ správe. 

Blackle a tí druhí  

Správa je založená na čiastočne reálnej úvahe, že vybrané typy monitorov spotrebúvajú 

menej, ak zobrazujú čiernu farbu. Portál Blackle.com ale vôbec nepatrí spoločnosti Google 

a za rozšírením správ v podobnom zmení takmer iste stojí skutočný prevádzkovateľ. Toho 

viac než ekologické cítenie môže motivovať podiel na zisku z kontextovej reklamy, ktorý mu 

Google v rámci programu Google Custom Search vypláca. 

  

Blackle so svojím používaním tmavých farieb zachádza „až do krajnosti" - aj všetok text je 

zobrazovaný v odtieňoch šedej, čo znižuje jeho čitateľnosť a môže unavovať oči. 

Taký Jabago.com necháva texty biele, kombinácia farieb tak podľa tvorcov môže očiam 

naopak pomôcť. 

  

K dispozícii je aj množstvo stránok so šedým pozadím. Neodporúčame, vyzerajú skutočne 

nanič. Za všetky spomeňme napríklad Greygle.com, ktorý má aspoň české rozhranie. 

 
 

Mániu možno dotiahnuť až do dokonalosti - nastavením čiernej farby pre všetky zobrazované 

stránky v prehliadačoch. Ak by náhodou niekto chcel vedieť, ako na to, pokojne mi napíšte do 

diskusie. 
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Koľko to ušetrí? 

Možno používaním Googlu s čiernym pozadím naozaj ušetriť? Ak používate staršie CRT 

monitory, 11 - 12% úspora sa dosiahnuť dá. Pri CRT hovoríme o klasickom, veľkom, ťažkom 

monitore. Pozor ale na možné zhoršenie zraku v prípade, že by ste siahali po stránkach, ktoré 

to s čiernou preháňajú. 

Ak by sme uvažovali o nerealistickom scenári úplne čiernej obrazovky po dobu 8 hodín denne 

celý mesiac okrem víkendov, oproti bielej obrazovke by sme ušetrili približne 1,6 kWh. Táto 

hodnota predstavuje poplatky za energiu o niečo vyššie ako suma ako 6 Sk. Ak však uvážime 

tisícky, alebo až milióny monitorov, mohli by sme sa dostať k prekvapivo vysokým číslam. 

Znížovanie spotreby pri LCD monitoroch (novšie, tenké monitory) zmenou farby pozadia je 

naopak takmer nerealizovateľné, ak nie nemožné. Merania v niektorých prípadoch svedčia 

dokonca v neprospech tmavých scén. 

Ako správne šetriť energiou 

Ponúkame päticu tipov, pomocou ktorých pri používaní počítača ušetríte oveľa viac, než 

snahou zobrazovať čiernu namiesto bielej. 

  

 

1. Nech sa vypína, keď ho nepotrebujete: Monitory často zobrazujú obraz úplne zbytočne. 

Ak z určitého dôvodu nepotrebujete niekoľko minút civieť na monitor pri žiadnej ďalšej 

aktivite, nastavte vypínanie napríklad po 1-2 minútach. Voľbu zobrazíte cez Ovládací panel 

vybraním ikony Možnosti napájania (obr.). 

2. To isté pre počítač: Úsporné režimy či režimy spánku dokážu ušetriť tisíce. Počítač pritom 

v prvom prípade máte od zobudenia k dispozícii za pár sekúnd, v druhom priemerne za 10. 

Prepočty, koľko môžete ušetriť, nájdete v článku Režimy spánku PC odľahčia vašu 

peňaženku . 

 

Úsporný režim sa zobrazí ako jedna z možností pri kliknutí na položku Vypnúť v menu Štart. 

Režim spánku, kedy systém uloží stav pamäte na pevný disk a vypne sa, sa zobrazí namiesto 

predošlej položky, ak stlačíte Shift. 

 

3. Zbavte sa CRT monitoru: Nové LCD monitory majú podstatne nižšiu spotrebu, než 

zastarané CRT typy. Navyše sú ohľaduplnejšie voči vašim očiam (ľudovo povedané svietia, 

neblikajú) a ani zďaleka nezaberajú toľko miesta, koľko CRT typy. Tých zhruba 5 000 Sk za 

nový LCD monitor za to stojí. Jedine ak potrebujete špičkovú odozvu či maximálne verné 

farby, budete musieť siahnuť po drahších modeloch. 

4. Kvalitný počítačový zdroj na nezaplatenie: V lacnejších PC zostavách často bývajú 

zdroje, ktorých dobrý výkon výrobca deklaruje len na papieri. V skutočnosti je ich účinnosť 
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strašná (veľmi sa plytvá energiou), nehovoriac o produkovanom hluku a „záľube" odísť 

behom 1,5 - 2 rokov. Za približne 1 200 Sk pritom môžete získať kvalitný zdroj s veľkou 

účinnosťou i tichým chodom. 

5. Nové PC? Zvažujte notebook: Ak nemáte žiaden špecifický dôvod na zaobstaranie si 

klasického „desktopového" počítača (hranie najnovších hier, používanie doplnkových 

hardvérových komponentov v internom prevedení, túžba po maximálnom výkone), siahnite 

po notebooku. Za o málo vyššiu cenu vám prinesie prenosnosť, možnosť behu na batérie 

a významné šetrenie na spotrebe.  

  

Článok je odľahčenou verziou materiálu, ktorý vyšiel na portáli Živé.sk. 

Diskusia 

hihi, milucke a hlavne uzitocne :) este by “niekto” mohol napisat aj clanok o hoaxe ze 

slovencina je najtazsi jazyk na svete. v poslednych dnoch mi prisiel asi zo styroch zdrojov a to 

som myslela, ze som spammerov uspesne vyplela z okruhu ludi, s ktorymi sa stykam… 

— Warholette · 30. november 2007, 22:03 · # 

 

filip, tvoje clanky su naozaj dobre, uzitocne a odborne. vidno, ze sa v tejto sfere pohybujes a 

to je velmi dolezite. pisat o tom, comu rozumies. rozmyslal si o zriadeni novej rubriky? 

pocitace, web atd… urcite by to zaujalo velke mnozstvo ludi. 

— xandra · 3. december 2007, 19:35 · # 

 

dakujem za pochvalu :) o pc/web rubrike som uvazoval, no vacsina mojich clankov ide do 

inych medii a prilisny prekryv obsahu s nimi nie je prave najvhodnejsi. 

V nejakej forme vsak tuto rubriku asi zriadim – pravdepodobne vsak pojde skor internetove 

nez IT temy. 

— Filip Hanker · 3. december 2007, 20:41 · # 
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26.11.2007 politika Mraky nad saudskoarabskou spravodlivosťou 

Autor textu: Alexandra Demetrianová, 2. ročník 

Udalosti posledných dní spôsobili rozruch na medzinárodnej pôde. Rozsudky v kauze 

znásilnenej Saudskoarabky vrhli zlé svetlo na súdny systém a spravodlivosť v Saudskej 

Arábii. Viac ako samotná aféra však šokuje postoj svetových mocností. Zdá sa, že zákutia 

vysokej politiky sú temnejšie, ako si dokázal svet predstaviť. 

Bez manžela – ponúknite sa 

Devätnásťročnú ženu pred vyše rokom znásilnila skupina siedmich mužov po tom, ako ju a jej 

nepríbuzného muža uniesli z auta. Žena páchateľov obvinila a incident mal dohru pred 

súdom. Útočníkov saudskoarabský súd, ktorý sa riadi šaríjou, islamským právom, odsúdil na 

dva až tri roky väzenia. Bez trestu však nezostala ani obeť. Saudskoarabské zákony zakazujú 

ženám pohybovať sa v spoločnosti im nepríbuzného muža, teda iného ako manžela, brata, 

otca a pod. Nemenovaná dievčina, známa ako “žena z Qatifu” (jej rodné mesto), dostala za 

svoj prečin rozsudok deväťdesiat rán bičom. Proti svojmu i rozsudku páchateľov sa odvolala s 

tvrdením, že sa s mužom stretla, aby od neho získala späť svoju starú fotografiu. Šokovaná sa 

spolu so svojím právnikom Abdulrahmanom al-Lahimom obrátila aj na saudskoarabské 

médiá, ktoré začali spochybňovať spravodlivosť vo svojej krajine. Súd nakoniec vinníkom 

zvýšil trest na dva až deväť rokov väzenia. A žene z Qatifu takmer zdvojnásobil ten jej. 

Dvesto rán bičom a šesť mesiacov vo väzení. 

Ropa a lojalita nadovšetko 

Svet sa ihneď začal búriť. Organizácie na ochranu ľudských práv odsúdili Saudskú Arábiu a 

začali apelovať na kráľa Abdulláha, aby rozsudok mladej ženy zrušil a prehodnotil súdny 

systém vo svojej krajine. Ale každá minca má dve strany a každá rieka dva brehy. Veľká 

Británia strčila počas návštevy kráľa Abdulláha hlavu do piesku. Po takmer dvadsaťročí 

zavítala hlava Saudskej Arábie na ostrovy počas mediálneho rozruchu okolo nespravodlivosti 

v jeho krajine. Vrelo ho privítala kráľovská rodina i členovia vlády. Napriek búrlivým 

protestom verejnosti o žene z Qatifu nepadlo ani slovo. Naviac, saudskoarabský kráľ vie 

veľmi dobre, na čo sú citlivé britské médiá i verejnosť. Počas rokovaní spomenul, že tajné 

služby jeho krajiny mali informácie o pripravovaných teroristických útokoch na Londýn v 

roku 2005 a Briti to vraj ignorovali. Žena z Qatifu tak zmizla z tituliek novín i z myslí Britov. 

Na druhej strane Atlantiku sa ozvali demokratickí kandidáti na prezidenta Hillary Clintonová 

a Barack Obama. Kráľovstvo odsúdili a vyzvali prezidenta Busha, aby jeho kancelária zaujala 

stanovisko. Oválna pracovňa však mlčí. Je to pre ňu delikátna téma. George W. Bush i jeho 

otec majú od nepamäti so Saudskou Arábiou nadštandardné vzťahy – v politike i biznise. 

Jedna z najbohatších krajín sveta investovala v Amerike tak dobre, že dnes vlastní sedem 

percent krajiny. Zároveň je jedným z jej najlojálnejších partnerov na Blízkom východe v boji 

proti terorizmu. No najkritickejším bodom zostáva saudskoarabská ropa, na ktorej sú 

Američania závislí. Mjanmarské potláčanie ľudských práv nenechalo Spojené štáty 

chladnými. Osud ženy z Qatifu však nechávajú na Saudskej Arábii: “Je v moci 

saudskoarabskej vlády, aby prehodnotila verdikt a zmenila ho,” vyjadril sa hovorca 

ministerstva zahraničných vecí Sean McCormack. 

Happyend v nedohľadne 

https://web.archive.org/web/20071201052018/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/771/mraky-nad-saudskoarabskou-spravodlivostou


Saudská Arábia je bohatá a západne orientovaná krajina. Napriek tomu ju ovláda náboženstvo 

a islamské právo šaríja, čo sa odráža najmä na postavení žien v spoločnosti. Nemajú volebné 

právo, zákony im striktne obmedzujú odev a zakazujú šoférovať. Ak chce saudskoarabská 

žena cestovať či podstúpiť operáciu, potrebuje povolenie od muža. Vláda sa už určitý čas 

snaží zlepšiť situáciu žien v krajine. Tento rok zriadila komisiu pre ľudské práva a špeciálne 

súdy, ktoré majú na starosti domáce násilie, prijala tiež nový pracovný zákon pre ženy. 

Saudskoarabské ženy však napriek snahe vlády vidia kauzu znásilnenej krajanky ako krok 

späť. Aktivistka za ženské práva Fawzeyah al-Oyouni cíti, že nastal kritický moment v 

saudskoarabskej spoločnosti: “Bojíme sa o svoje životy a životy našich sestier, dcér a každej 

Saudskoarabky tam vonku. Bojíme sa vychádzať zo svojich domovov.” Veľkú nádej im 

nedávajú ani vyjadrenia súdnictva a vlády, ktoré si stoja za rozsudkom. Odôvodňujú ho tým, 

že žena a jej právnik sa obrátili na médiá a celú kauzu ohrozili prílišnými emóciami. Tým im 

bolo odobraté právo odvolať sa. Keď sa odvolali, boli potrestaní. Právnikovi obete, al-

Lahimovi, bola pozastavená licencia a v súčasnosti svoju klientku nemôže obhajovať. Myslí 

si, že tento prípad popiera nedávne reformy kráľa Abdulláha v súdnictve. “Takýmito 

rozhodnutiami ideme proti saudskoarabským ženám.” 

Žena z Qatifu zostáva bez právnika. Či pôjde krajina proti svojej občianke, aby tak dala 

hrozivý príklad alebo ustúpi ľudským právam, ukáže čas. Výhliadky však nie sú ružové. 

Saudská Arábia má totiž jedinečnú príležitosť vyjsť z tmavého kúta. A nenásilne ukázať 

svetu, kto je skutočný kohút na dvore. 

Zdroje: cnn.com, bbc.com 

Diskusia 

sandra, je to skvele, vidiet, ze si v probleme zorientovana, asi by som zmenila titulok – zda sa 

mi malo atraktivny…tiez som o tom pisala – tak to len trosku doplnim…oznamenie podal jej 

muz po troch mesiacoch, ked sa o tom dozvedel od kamaratov; podla zákonov za znásilnenie 

by mali útočnici dostať trest smrti, avšak pre nedostatok dôkazov zmiernili trest na 2-9 

rokov.Tomu sa hovori ukazka spravodlivosti. 

— kika · 26. november 2007, 17:34 · # 

 

akože dosť pekný článok, len odseky mi v tom chýbajú (teda príliš dlhé sú) :-) 

ale zas napísať článok, ktorého jediná chyba sú absentujúce odseky je celkom fajn výkon… 

— jaap · 26. november 2007, 18:07 · # 

 

dakujem kika a jaap-opat si tu?:) 

— xandra · 26. november 2007, 18:38 · # 
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ja som vždy a všade 

celé dni som na tejto stránke a čakám, čo nové príde… 

— jaap · 26. november 2007, 19:43 · # 

 

kebyze som protivna, akoze nie som, tak ti na toto poviem “get a life” ;) 

— xandra · 26. november 2007, 22:39 · # 

 

velmi dobre napisane :) len neviem, ci sa to nejak vyriesi.. pretoze pokial viem, tak podobne 

pripady sa deju stale a nikto s tym nic nerobi.. ludia sa sice ozyvaju, ake strasne nespravodlive 

to je, ale nikto s tym nic nerobi.. myslim, ze ako si spravne poznamenala, su za tym peniaze, 

ktorymi tieto krajiny (ne)napadne podplacaju mocnych.. asi nikdy nekonciaci sa kolotoc.. 

— radus · 27. november 2007, 08:52 · # 

 

no pekne si to zosumarizovala :) ved tato kauza nie je ani o poruseni jej prav, ale skor o tom, 

ako sa k tomu stavaju kompetentni, teda UK a USA. sama neverim tomu, ze sa to niekam 

pohne. preto ten kohut na dvore :D 

— xandra · 27. november 2007, 08:56 · # 

 

a ten súdny systém bol niekedy v poriadku? spravodlivosť v takýchto krajinách svieti na 

čierno už véééľmi dlho. Inak fajn, len prvé dve vety nemájú vypovednú hodnotu. 

— p · 27. november 2007, 09:10 · # 

 

No iste svetielko nadeje tu predsa je, len by sa musel niekto rozhybat. Ved v roku 2002 v 

Pakistane odsudili na smrt ukamenovanim zenu, ktoru znasilnil jej svagor. Potom co sa do 

toho pustili medzinarodne organizacie, zenu oslobodili. 

— kika · 27. november 2007, 11:35 · # 

 

odmyslime si pokrytecké spravanie USA, a zamyslime sa nad vlastnym. 

kazdemu zacina byt az na smiech, ako sa USA stavia do ulohy svetoveho policajta, na druhej 
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strane chceme, aby sa Spojene staty vyjadrili ku kazdej zalezitosti, i nespravodlivemu trestu 

pre arabsku zenu. aby ho odsudili, aby ho zacali riesit. riesenie problemu je skor na 

medzinarodnych organizaciach, nie jednotlivych statoch. 

a odkial autorka vzala udaj o tom, ze sedem percent USA vlastnia Saudi? nehovorim, ze to tak 

nemoze byt, no pripomina mi to statistiky Mr.Moora z 9/11… 

— samson · 28. november 2007, 13:02 · # 

 

to Samson:  

priznam sa, ze mam na celu vec pomerne rovnaky nazor ako ty. som dost antiglobalisticky 

zalozena, ale POZOR, studujem zurnalistiu, aspirujeme na novinarov, ktori musia svoje 

vnemy a postrehy podavat trochu sofistikovanejsie. nebudem preto pisat, ze americania su 

obycajni hajzli, ktori sa do vsetkeho seru az je to absurdne. tento clanok ma poukazovat na 

tuto absurditu a podklada ju faktami. ak z neho nie je citit ani kusok antiglobalizmu ci 

antiamerikanizmu, tak sa asi minul ucinku. 

co sa tyka mojich zdrojov – su pod clankom. a kauza siedmich percent bola na svete davno 

pred panom moorom, ale tak niektore svoje zdroje ti ozaj neprezradim – to sa nerobi :) 

— xandra · 28. november 2007, 14:23 · # 

 

to, co je na clanku “dolezite”, si, myslim, dostatocne vystihla v komentari (“tato kauza nie je 

ani o poruseni prav, ale skor o tom, ako sa k tomu stavaju kompetentni, teda UK a USA”), a 

prave to je skoda. 

V arabskom svete sa porusuju zakladne prava, no ludia sa pytaju, preco USA mlcia – je to 

smiesne, pretoze hlavny problem je celkom inde – hoci, samozrejme, i ticho z USA je smutne. 

a zdroje neprezrad, ak nechces (:-O) :) 

— samson · 29. november 2007, 01:43 · # 

 

ale podstata tohto problému je podľa mňa zas niekde inde 

žena bola odsúdená podľa platných zákov v krajine 

zákony určuje vládna moc 

tá nebola nikdy volená, je to klasická monarchia, teda nemajú demokraciu 

problém by sa teoreticky vyriešil, keby sa tam urobil demokratický prevrat (teda by sa prijali 

zákony, ktoré by ľudia chceli. možno by sa ani veľmi nezmenili…) 

a teraz pointa – chceme rozširovať demokraciu do všetkých krajín? nevznikli by zas také isté 

protesty ako v prípade Iraku? 

ja týmto nechcem povedať vôbec nič, ja sa len pýtam :-) 
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— jaap · 29. november 2007, 09:17 · # 

 

neporovnavala by som to s irakom. invazia do iraku nebola o demokracii. ludia 

neprotestovali, prave naopak americanov vo vacsine vitali – siiti a kurdi. a za saddama bol 

irak uplna demokracia pokial ide o zenske prava a slobody. ale to je ina tema. osobne si 

myslim, ze nie. nemoze sa vsetko riesit demokratickym prevratom. a reforme sudnictva 

nemusi nutne predchadzat demokracia. ved saudska arabia tie reformy realizuje. ale proces 

akejkolvek slobody a ucty k cloveku a ludskemu zivotu je v niektorych krajinach pomalsi. 

myslim si, ze irak je ukazkovy priklad toho, ako demokraticky system moze nefungovat. 

napriek cistkam urcitych skupin obyvatelstva politicky nepohodlnych, saddamov system 

fungoval lepsie, to si mysli velka vacsina iracanov. jednoducho na niektore narody a natury 

plati len tvrda ruka. je to tazka tema, povedala by som nevyriesitelna. 

— xandra · 29. november 2007, 18:31 · # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20071201052018/http:/...
https://web.archive.org/web/20071201052018/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/771/mraky-nad-saudskoarabskou-spravodlivostou#c000908
mailto:demetrianova_a@yahoo.com
https://web.archive.org/web/20071201052018/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/771/mraky-nad-saudskoarabskou-spravodlivostou#c000910


23.11.2007 kultúra ZeLenina, Husák vo výklade, spartakiáda a iné 

Autor textu: Lenka Mlynčeková, 4. ročník 

 

Zdroj:sng.sk 

Fotodokument zachytávajúci realitu mestského i dedinského Slováka v “červených rokoch” 

1969 – 1989 dostal priestor v Slovenskej národnej galérii. Tvorba okolo osemdesiatky 

fotografov tématicky vyčleňuje napríklad človeka podtribúnového, panelovú normalizáciu, 

hrá sa so slovami, významom i pojmom, zobrazuje život jednotlivca i skupín, alebo rieši 

kontrast propagandistickej výzdoby so schátraným prostredím našich miest. 

Fotografi si uvedomujú miznutie starých tradícií dedinského života, ktoré sa snažia akoby na 

poslednú chvíľu zachytiť. Motiváciou sa stávajú ľudové zvyklosti počas Vianoc, svadieb či 

pohrebov, ale nazerajú aj na každodennú prácu a život roľníkov, pastierov, starých ľudí. 

Slovákov neidealizujú; zobrazujú ich so všetkými neresťami, ako je alkoholizmus či fajčenie. 

Roky normalizácie v meste prinášajú do ulíc panelovú výstavbu, červenú “kultúru” i zástupy 

ľudí s vlajkami a socialistickými heslami na perách. Napriek polotrápnej spartakiáde, žalostne 

pôsobiacemu životu na sídliskách a povestnému čakaniu v radoch, vtedajší fotografi 

nestrácajú zmysel pre humor. Tak namiesto mrkvy či kapusty nám Zelenina vo výklade 

ukazuje samého Lenina. Ani Husák sa nesťažuje, že propaguje Hydinu, koniec-koncov podľa 

mena mu to tam aj pristane… 

Výjavy z manifestácií, portréty, “socialistické telo” a tribúnové tirády symbolizujú (nielen) 

slovenskú realitu v časoch od pritvrdenia režimu po obsadení krajiny ruskými vojskami až po 

Nežnú revolúciu. Tématicky, štýlovo i rozsahovo bohatú výstavu si pozrite do 2. marca 

budúceho roka. 

Diskusia 

miau, paci sa mi titulok. ale cica mica kalifornica, pouzivaj kratsie vety! rovno druha veta 

clanku je na pat riadkov… :) 

— Warholette · 26. november 2007, 15:20 · # 

 

:P ticho! ale ved to bol viacnasobny vetny clen… 

— ňuňu · 26. november 2007, 21:25 · # 
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23.11.2007 spoločnosť Eckhardt predstavila mladé talenty 

Autor textu: Lucia Makayová, 3. ročník 

Módna návrhárka Lýdia Eckhardt odporúča v mrazivom zimnom období kabáty s 

trojštvrťovým rukávom po kolená a hrubé štucne. Ako však s úsmevom dodáva, na zahriatie 

je predsa len najvhodnejší čaj s rumom. 

Trendy sú dané, ale každý si má vybrať to, čo mu svedčí a v čom sa cíti príjemne a pohodlne. 

Každá žena by sa však mala v šatách cítiť, ako vo vlastnej koži. To sú názory na módu Janky 

Jurčenkovej a Róberta Bartolena, mladých spolupracovníkov Lýdie Eckhardt. Spolu s ďalšími 

novými tvorcami ich Lýdia Eckhardt predstavila na exkluzívnych módnych prehliadkach v 

štyroch slovenských mestách. V Bratislave uviedla módne trendy na jeseň a zimu 6. 

novembra. 

Móda, šperky, flower styling 

Lýdia Eckhardt dáva počas svojich módnych prehliadok priestor i mladým začínajúcim 

tvorcom. V kolekciách pre jeseň a zimu predstavili svoje diela módne návrhárky Janka 

Jurčenková a Michaela Sallut, šperkárka Petra Tóthová a majster flower stylingu Róbert 

Bartolen. “V dnešnej dobe je veľmi malý priestor, aby sa mohli prezentovať a mám vnútorný 

pocit, že by som im mala pomôcť. Ja už ten priestor mám veľmi veľký a nemôžem ho 

obsiahnuť len sama,” vysvetlila Eckhardt. 

Mladá návrhárka Janka Jurčenková pracuje v módnom dome Lýdie Eckhardt už šesť rokov. 

Možnosť prezentovať sa pod vlastným menom dostala pred rokom. “Bol to úžasný pocit, keď 

o vás niekto vie a na móle vidí vaše modely pod vaším menom,” povedala Jurčenková, ktorá 

prezentovala na poslednej prehliadke kolekciu spoločenských šiat v kovových tónoch. 

Michaela Sallut sa naopak rozhodla osloviť Lýdiu Eckhardt sama, a to len pred niekoľkými 

týždňami. Dostala však príležitosť a svoje modely uviedla spolu s ostatnými mladými 

tvorcami v samostatnom bloku. 

Krásu modeliek vyzdvihli šperky od Petry Tóthovej. “Šperk vnímam ako dôležitú súčasť 

celkového imidžu, ktorý dotvára ženu,” uviedla. O konečnú vizáž modeliek sa staral aj Róbert 

Bartolen, ktorý sa venuje flower stylingu. S Lýdiou Eckhardt spolupracuje približne tri roky, 

tento raz však predstavil aj vlastné modely. “Flower styling sa snažíme nejako zakomponovať 

do každej prehliadky, pretože sa zhodujeme v jednej zo základných myšlienok, že k žene 

patria kvety,” povedal Bartolen. Kvety vo vlasoch modeliek sa stali na prehliadkach Lýdie 

Eckhardt neoddeliteľnou súčasťou celkového výzoru. 
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23.11.2007 kultúra Mosh, záplava, krv a chaos 

Autor textu: Ondrej Kubovič, 2. ročník 

Najprv hardcore so slovenskou príchuťou a po ňom už len čistá sila Ameriky. Aj tak by sa 

dala charakterizovať akcia, ktorá prebehla začiatkom novembra v klube Randal. 

Dav ľudí sa tlačil pred vchodom do klubu už od pol ôsmej večer. Nedočkavci však nemali na 

výber a museli ešte niekoľko minút počkať na azda najzaujímavejší koncert tohto druhu za 

posledné obdobie v Bratislave. 

O ôsmej sa otvorili železné vchodové dvere a prví vpustení zvedavci sa už začali zbierať pod 

pódiom. Ich čakanie netrvalo dlho a na scénu vybehli jediní zástupcovia Slovenska, 

Abhorrence. Ostrý a jasný zvuk gitár okamžite rozhýbal atmosféru v sále a dôkladne 

predpripravil mosherov na nasledujúce kapely. 

Záplava Ameriky 

Organizátorom sa celý večer darilo dodržiavať harmonogram a tak po krátkej pauze nastúpilo 

prvé americké zoskupenie večera Since the flood. Napriek kvalitnému výkonu slovenských 

predskokanov vzduch v miestnosti po nástupe Američanov markantne zhustol. Zvuk gitár 

takmer vybíjal zuby a všetkým návštevníkom muselo byť jasné, že chlapci zo Since the flood 

veľmi presne vedia, čo robia. Silné rýchle riffy rozhýbali ešte viac ľudí ako doteraz, a začali 

sa objavovať aj prví stagediveri, ktorí plávali publikom, občas dokonca vo dvojiciach. Zábava 

sa stupňovala počas celého vystúpenia kapely. A čím viac to vrelo pod pódiom, tým lepšie 

hrali. 

Prvá krv 

Po necelej hodinke mierne oldschoolovejšieho hardcore-u prišla aj o čosi dlhšia pauza. Tá 

predznamenávala prvú veľkú hviezdu večera. First blood pochádzajú z Kalifornie a preslávili 

sa albumom Killafornia, ktorého hutný zvuk, kruté moshe a neuveriteľná agresivita im 

vydobila miesto v povedomí prívržencov hardcore-u po celom svete. 

Už počas zvučenia nás tlačil k stene, aj keď sa to zdá nemožné, ešte agresívnejší zvuk gitary 

ako doposiaľ. “Next time I see you, you’re fucking dead” na úvod nechalo vybuchnúť nálož 

krutosti v celej miestnosti a všetci sa tlačili do moshpitu pod pódium. Skoky, kopy a údery v 

tomto kotli boli prerušované len výkrikmi textu, ktorí poznali takmer všetci prítomní. Spevák 

s hispánskymi črtami a farebnými tetovaniami ruží na vonkajších stranách rúk svojím drsným 

hlasom reval slová:“They drew first blood, not fucking me,” ktoré sa následne zborovo niesli 

vzduchom z úst takmer všetkých približne tristopäťdesiat ľudí v sále. 

Čistý Chaos 

Čas vydýchnuť si a načerpať nové sily dostali ľudia až pred vystúpením hviezdy večera Full 

blown chaos. Významnou črtou tohto zoskupenia bol určite aspoň stopäťdesiatkilogramový 

obor s mikrofónom v rukách. Ten však svojím hlasom viac pripomínal krik ako technicky 

zvládnuté vokály. To neuberalo na tvrdosti ich moshom ani skvelému vystúpeniu kapely. 

Hudba gradovala a získavala na sile počas celého vystúpenia a svoj vrchol dosiahla v jednom 

z posledných songov, ktorý spevák uviedol ako najtvrdší na svete. Naše prvotné pochybnosti 

https://web.archive.org/web/20071212112047/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/762/mosh-zaplava-krv-a-chaos


o tomto jeho vyjadrení sa rozplynuli pod náporom zvuku, ktorý sa na nás hrnul z pódia. 

Frontman sa prejavil ako mimoriadne charizmatický, najmä pri venovaní piesní. Jednu z nich 

venoval výlučne svojej matke a počas celého songu skutočne dával najavo, že je to viac 

osobné vyjadrenie ako šou. 

Krutý večer v spoločnosti amerických hardcorových kapiel uzavrel spevák vyjadrením, že 

koncert v Bratislave bol tým najlepším, aký zažili počas aktuálneho európskeho turné. Možno 

aj preto, že Slovensko si ešte nemôže príliš vyberať a takéto akcie vznikajú len vďaka snahe 

malej skupiny ľudí. 

Diskusia 

kruty krvavy uaaa :D hehe, dobre opisana atmosfera, myslim ze takto sme to citili vsetci v 

randali. 

— xandra · 23. november 2007, 08:04 · # 

 

Konečne je Ondro naspäť!!! Petelica, takto to má vyzerať!!! Jaaaj, to musel byť “nářez”... Aj 

ja chcem ísť do kolien… 

— Maťo · 23. november 2007, 08:47 · # 
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23.11.2007. spoločnosť Príbeh malých otrokov zaujal. Aspoň na chvíľu. 

Autor textu: Kristína Pauková, 2.ročník 

Svetoznáma značka Gap odmietla predávať šaty, ktoré boli vyrobené detskými rukami. Bola 

to reakcia na odhalenie škandálu, po ktorom sa na detskú prácu na chvíľu prestalo pozerať len 

cez čísla. 

Nedávna reportáž britských novín The Observer o detskej práci v Indii vyvolala rozruch. 

Týkala sa totiž svetoznámej značky Gap, ktorej subdodávateľ zamestnával deti okolo desať 

rokov. Tie predali ich vlastní rodičia, pracovali v zničujúcich podmienkach šestnásť hodín 

denne a nedostávali žiaden plat. Polícia tak zachránila štrnásť detí, ktoré v špinavých izbách 

kľačali na zemi a vyšívali. 

Podľa Dohovoru o právach dieťaťa by štáty mali chrániť deti pred vykonávaním akejkoľvek 

práce, ktorá im ubližuje alebo bráni vzdelávaniu. Svojím podpisom sa k tomu prihlásili všetky 

členské štáty OSN okrem Somálska a USA. Napriek tomu sa odhaduje, že na svete pracuje 

dvestopäťdesiat miliónov detí. Do už tak vysokého čísla však nie sú zarátaní tí, ktorí 

nedostávajú za svoj výkon mzdu a mnohé krajiny tretieho sveta monitoring odmietajú. 

“My striktne odsudzujeme detskú prácu. Budeme vyžadovať, aby daný predavač zabezpečil 

deťom nástup do školy, zaplatil im ušlú mzdu a poskytol zamestnanie, keď dosiahnu na to 

vek,” vyhlásil Marka Hansen, prezident značky Gap. Takisto sa rozhodli zlikvidovať všetky 

šaty, na ktorých výrobe sa podieľali deti. 

Najideálnejším riešením celosvetového problému by bolo ho zastaviť hneď. Avšak mnohí 

odborníci varujú, že by to vyvolalo množstvo problémov. “Keby som nepracoval, žil by som 

v biede a mohol by som zomrieť od hladu. Prečo nám chcú zobrať prácu?” pýtajú sa deti 

podobné ako sedemnásťročný Franklin z Nikaraguy. Optimálne by preto bolo zo začiatku 

zabezpečiť deťom lepšie podmienky, adekvátny čas na školu, voľný čas a vyvíjať tlak na 

firmy, aby obmedzovali počet detských zamestnancov. 

Prekvapujúco práca detí nie je fenomén len chudobných krajín, ale objavule sa aj v 

najvyspelejších krajinách sveta – USA či Británii. Napríklad v severnom Anglicku jedno z 

dvanástich detí do šestnásť rokov dostáva za prácu mzdu, hoci je to nelegálne. 

Diskusia 

pekny clanok. na druhej strane, ak maju deti zabezpecene vzdelanie a pracuju dobrovolne vo 

vhodnych podmienkach a za vhodnu mzdu, najlepsie brigadne, tak preco nie? su na to 

bohuzial odkazane. tym myslim deti nad trinast/strnast rokov. ja sama brigadujem od 

trinastich a dostavam nastastie mzdu. na tom nevidim nic zle. asi by sa mala posunut hranica 

veku legalne pracujuceho. 

— xandra · 23. november 2007, 07:54 · # 

 

mas pravdu sandra, ze deti su na to odkazane a casto im tato praca zabezpeci aspon nejake 

jedlo, no vacsina tychto deti nepracuje ani dobrovolne, ani vo vhodnych podmienkach, ani za 

https://web.archive.org/web/20071210064027/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/761/pribeh-malych-otrokov-zaujal-aspon-na-chvilu
mailto:demetrianova_a@yahoo.com
https://web.archive.org/web/20071210064027/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/761/pribeh-malych-otrokov-zaujal-aspon-na-chvilu#c000842


vhodnu mzdu. O vzdelani ani nehovorim…na druhej strane napr. v maroku po vyjednavani 

unicefu sa urcila hranica nad 13 rokov a garancia prijatelnych podmienok ako prestavka, viac 

svetla, menej prachu – to by mohla byt cesta ako riesit tento problem 

— kika · 26. november 2007, 17:47 · # 

 

suhlasim kika. zrusit uplne detsku pracu je pekny sen, ale ako sama pises, najviac ublizi 

detom. a take kroky unicef, ako v maroku by som uvitala, len by to uz konecne mohlo nabrat 

rychlejsi spad. cas stoji deti bohuzial zivot. 

— xandra · 26. november 2007, 18:43 · # 

 

brigadovat, aby bolo za co ist na koncert, a zarabat si na zivobytie su 2 veci… 

— jesienka · 27. november 2007, 11:13 · # 
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23.11.2007. spoločnosť Najsilnejšou zbraňou proti "gardám" je ignorácia 

Autor textu: Peter Vajda, 1. ročník 

Radikálne polovojenské organizácie, ako je napríklad Maďarská garda, sú bežné v každej 

svetovej krajine. Všade sa nájde pár pravicových extrémistov, ktorí si vedia vybrať ten 

vhodný kostým a postaviť sa na to správne miesto. 

Príčiny ich vzniku? Mnohokrát je to zlá sociálna situácia v krajine (Maďarsko), rasová 

neznášanlivosť (Bulharsko), alebo snaha doplniť chýbajúcu farbu v kolorite politických strán 

(Slovensko). 

V Maďarsku je živnou pôdou pre extrémistické skupiny opozičná strana Fidesz. Profiluje sa 

ako demokratická a liberálna, spolupracuje však s neofašistickými silami. Kým bola pri moci 

(1998 – 2002), bola podporovaná extrémne-pravicovou Stranou života a pravdy (MIEP). 

Mnohí politici najsilnejšieho opozičného subjektu sa dodnes stretávajú s členmi MIEP a 

Jóbbik (Hnutie za lepšie Maďarsko, vzniklo v roku 1999, jeho hlavou je Gábor Vóna, 

predseda Maďarskej gardy). Podpora silných strán však nestačí, dôležitejšie je akási “nálada” 

občanov. Po reformách, ktoré Maďarsko “postihli”, a vďaka ktorým sa ceny energií a 

zdravotného poistenia zvýšili až o tridsať percent, daň z pridanej hodnoty stúpla o päť 

percent, hoci platy stagnujú, sa obyvateľstvo snaží o staré známe “vybitie hnevu”. A 

Maďarská garda, ktorá sa vyhlasuje za ochrancu “fyzicky, intelektuálne a spirituálne 

bezbranného Maďarska”, sa javí byť najlepším nástrojom na zmeny. Koaliční politici sa od 

Gardy dištancovali, rovnako ako časť opozičných, no neprišiel žiaden zásadný krok, ktorý by 

upokojil vlády krajín Európskej únie. Treba však dodať, že panika, ktorú tieto vlády rozširujú, 

je väčšinou účelová a vládnuca strana sa z nej snaží vyťažiť čo najviac vo svoj prospech. 

Príkladom môže byť strana SMER-SD, ktorá sa snaží odvrátiť pozornosť od vnútroštátnych 

problémov a rovnako sa usiluje pripísať vinu za zhoršené vzťahy len maďarskej strane. 

Polovojenská organizácia, podobná Maďarskej garde, bola založená pred pár mesiacmi v 

Bulharsku. Bojan Rassate, zakladateľ rasistickej Únie Bulharov, založil Národnú gardu s 

cieľom pomôcť “bezmocným Bulharom proti rómskym gangom”. Garda zorganizovala 

fakľový pochod za bulharského fašistu Hrista Lukova a niekoľko prehliadok na školských 

dvoroch a iných verejných miestach. Je tiež zodpovedná za mnoho násilných útokov na 

rómsku menšinu. V strede augusta niekoľko desiatok “skínov” s prepojením na Gardu začalo 

útok na rómsku štvrť v Krásnej Poľane v bulharskej Sofii. Pár dní predtým, zhruba tridsať 

pravicových extrémistov napadlo troch mladých Rómov, niektorých zranilo. Rómska menšina 

odpovedala spontánnymi protestmi proti pravici, ktoré sa skončili násilnými stretmi. Reakcia 

politických kruhov bola podobná tej maďarskej. Vládnuci socialisti na čele so Sergejom 

Staniševom, ktorý vedie veľkú koalíciu s pravicovo-konzervatívnou stranou cára Simeona 

Saxecoburgotského, obvinili Rómov. Minister vnútra, Kamen Penkov, povedal tlači, že nie 

“skíni”, ale rómske gangy spôsobili násilné strety. 

Európsky problém? Možno. Prítomnosť týchto síl na národnej úrovni poznamenala aj 

Európsky parlament. Vstup Rumunska a Bulharska znamenal, že extrémna pravicová 

bulharská Ataka a Strana veľkého Rumunska vstúpili do Štrasburgu a umožnili pravicovým 

extrémistom sformovať vlastnú parlamentnú skupinu. Európska extrémna pravica sa združila 

pod názvom “Identita, tradícia a suverenita” a zahŕňa o. i. notorických neofašistov Jean-Marie 

Le Pena z Francúzskeho národného frontu, Andreasa Molzera z Rakúskych liberálov a 
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Alessandru Mussoliniovú, vnučku talianskeho diktátora. Majúc status parlamentnej strany, 

strany získavajú peniaze z parlamentného rozpočtu. 

Slovo na záver. Existencia “gárd” je nevyhnutná, pokiaľ existujú vhodné podmienky pre ich 

vznik. Nedajú sa bezbolestne odstrániť, dajú sa však potlačiť vo vedomí ľudí, čo môže byť 

ešte dôležitejšie. Gardy si netreba všímať, treba ich ignorovať. 

Diskusia 

Ignorovat? Zblaznil si sa? Asi nie si celkom v obraze, ze neonacizmus na Slovensku je priamo 

pripojeny na Pospolitost. A vsetci dokopy mlatia ludia hlava nehlava, po pripade zabijaju, vid 

Daniel Tupy. Treba to zakazat, ist spolocensky proti tomu a hlavne vycistit policiu od 

gardistov a nackov. 

— xandra · 23. november 2007, 08:00 · # 

 

mozno som sa zblaznil, ale stale si myslim, ze odplacanie, provokacia a verejne pretriasanie 

problem gard nevyriesi. ako sa podla teba da tento problem riesit spolocensky? skolskou 

vychovou? 

— peter vajda · 23. november 2007, 18:12 · # 

 

nemam na mysli odplacanie a provokaciu, to urcite nie. ako som povedala, zakazat ich ako 

extremisticke skupiny. ultranacionalisticke myslienky su spojene s neonacizmom a nan nema 

nasa legislativa v praxi. ako som uz povedala, treba dat policii navod ako nan. v cechach maju 

uz nejaky cas brozurku o extremizme pre policajtov, kde su jasne definovane symboly, vyzor 

a vobec cela ideologia ultranacionalizmu. ak si vsimas tento problem v mediach, v 

osemdesiatich percentach pripadov utokov ultranacionalistov policia neurcila, ze ide o rasovy 

alebo extremisticky motivovany cin. a ak mam povedat skutocnu pravdu, tak v druhej 

polovici devatdesiatych rokov v bratislave fungovali s.h.a.r.p.eri tak dobre, ze nackov vycistili 

napriklad z karlovky a dubravky, takisto devinskej. dnes sa tam mozes pokojne prechadzat v 

noci a nic sa ti nestane. je to radikalne riesenie, ale zaslo to az tak daleko, ako smrt daniela 

tupeho, obycajnehjo dlhovlaseho chalana, tak ako sa mame branit? ja sama som dostala pred 

par rokmi “po hube” od asi styridsat rocneho hooligana. preco? nebola som oblecena ako 

pankac.nepacilo sa mu, co hovorim(nie jemu), ze taku dceru by mat nechcel a uz to islo. 

takisto kamaratke obuchali hlavu o mur, ze ma oranzovu satku a strapate vlasy – ci “tak ma 

vyzerat zena?” nedavno zmlatili a dokopali skupinku cierno (emo) oblecenych 

sedemnastrocnych deti!! a ked policia zacne akoze nieco robit, tak spravi raziu na HC alebo 

S.H.A.R.P. koncerte, lebo nevedia o co ide. myslia si, “zasrana ko zasran”. koncert zakazu, 

moje peniaze idu do luftu a zhabu clena kapely, lebo ma pri sebe boxer. skus hadat preco ho 

ma? lebo nie je bezpecne chodit s cirom po uliciach bratislavy. takze teoria je velmi daleko od 

praxe, hlavne ked vidim ako polovica nackov/hooliganov/agresorov z mojej ulice je v policii 

a polovici spolcena s mafiou, ktoru policia toleruje. takze, ako by si to riesil? 

— xandra · 23. november 2007, 18:28 · # 
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jo a urcite si zaregistroval aferu na Mlynoch s SBSkou,ktora nekonala ked holohlavi bulovia 

mlatili studentov. To si myslis, ze to bolo len tak? Cela SBS je o ultranacionalistoch – 

nackoch a hooliganoch, ktori mlatia ludia hlava, nehlava. 

— xandra · 23. november 2007, 18:36 · # 

 

a teraz nie je zakazane mlatit ludi hlava, nehlava? nie je zakazane zabijat? toto nevyriesi 

ziadna legislativa, to ako keby si chcela vymysliet zakon, co zrusi diskriminaciu, 

neznasanlivost, chudobu atd. tade cesta nevedie. sebaobrana je dovolena, skor by som sa 

vydal tym smerom. preco si nechat rozbijat hlavu? vratit, a ak to nejde, nosit so sebou slzak, 

nepomaha? ist na policiu. ale medializovat to, ze niekomu skini rozbili hlavu bude mat asi 

taky vysledok, ze skini, povzbudeni, rozbiju viac hlav. 

— peter vajda · 23. november 2007, 21:36 · # 

 

vo vašej diskusii sa miešajú tri pojmy – skíni, náckovia a gardisti – ktoré sú od seba dosť 

odlišné, ale budiž... :-) 

podľa mňa podobné organizácie ako pospolitosť, či maďarská garda sú svojským prejavom 

demokracie. aj oni majú mať možnosť vyjadrovať svoje zvrátené názory, kým to robia v 

medziach zákona a ten zaručuje slobodu prejavu 

skupiny ako pospolitosť (a tipujem , že aj garda, keďže sú v podstate totožné organizácie) 

neprekračujú zákon, lebo ho veľmi dobré poznajú a využívajú ho vo svoj prospech. nemali by 

sa preto zakázať, lebo by prešli do ilegality a skončilo by to ešte horšie, ale monitorovať, na 

čo si okrem iného platíme SIS... 

náckovia nie sú tak organizovaní, to sú len čísto vymetenci, ktorí si chcú buchnúť. Ich teda 

treba zatýkať, keďže tie zákony porušujú. 

a skíni to je už úplne iná kategória :) tí sú poväčšine dosť neškodní, okrem situácií keď sa 

ožerú, ale to prakticky všetci :) 

— jaap · 23. november 2007, 21:50 · # 

 

a neviem, prečo sa mi preškrtla posledná veta :-) 

to xandra: zaujímavé, že sa stretávame takmer pri všetkých politických diskusiách… čo už s 

nami odborníkmi na všetko :-) 

— jaap · 23. november 2007, 21:52 · # 
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fuuu hned takto zrana :D nackovia su velmi dobre organizovani – bud spadaju pod hooligans 

alebo gardu, alebo ako som uz povedala pod mafiu, kedy si mozu robit naozaj co chcu. na 

policiu? dostanu penaznu pokutu maximalne a clovek sa moze bat chodit po uliciach. a 

pozooor SKINS je nespravne oznacenie pre nacka. bol o tom clanok na subkulturach. ale 

pravicovy skin je to iste ako nacek. ten skin, o ktorom hovori JAAP, to je S.H.A.R.P./Oi! – 

Skinheads against racial prejudices, navrat k staremu pravemu punku a skins. a ti nemaju s 

nackami ani gardistami nic spolocne. to su jedini ludia, ktori idu proti ultranacionalistom a 

nenechaju sa mlatit. v predoslom komente som spominala, ze S.H.A.R.P.er, teda lavicovi 

skini vymietli nackov z troch casti bratislavy. fuuuu, uz dalej neviem :) vcera bola tazka noc. 

tiez som si vsimla, ze sme s JAAP nejaki ukecani, teda kto si?? :) 

— xandra · 24. november 2007, 10:50 · # 

 

nacistickí skíni v podstate neexistujú 

skíni sú už vo svojej podstate apolitickí 

to sú len náckovia, ktorí sami seba mylne nazývajú skínmi 

— jaap · 26. november 2007, 19:47 · # 

 

ved vravim, ze SKINS je nespravne pomenovanie pre neonacistov, ale nacistickymi skinami 

myslim pravicovych. pri tychto dvoch skupinach nemas co odlisovat podla mna… ale to je 

vec nazoru. 

— xandra · 26. november 2007, 20:21 · # 

 

ešte raz a posledný krát – pri týchto dvoch skupinách nemáš čo rozlišovať, lebo nie sú dve a 

sú to len náckovia… 

:) taká dlhá debata o správnom označovaní, sémantike a podobne… valček by sa potešil, keby 

to čítal… :) 

— jaap · 27. november 2007, 10:45 · # 
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20.11.2007 politika Španielsky premiér má rád písmeno Z 

Autor textu: Alžbeta Maťašovská. 3. ročník 

 

Zdroj:foroelsalvador.blogia.com 

José Luis Rodríguez Zapatero sa usmieva v reklame. V reklame na samého seba. 

Zvláštny spôsob propagácie si zvolil španielsky predseda vlády. V blikajúcich banneroch na 

internetových stránkach mienkotvorných denníkov sa nič netušiaci čitateľ dozvie, že za 

Zapaterovej vlády sa zvýšili dôchodky i minimálna mzda. “Rovnosť!” – tak znie heslo 

kampane, ktorou chce vládnuca strana PSOE (Španielska socialistická robotnícka strana) 

upozorniť na svoje dosiahnuté méty a uchádzať sa o priazeň voličov aj v nasledujúcich 

voľbách. Hoci po španielsky sa rovnosť povie igualidad, v reklame sa uvádza ako igualidaZ – 

s jednoduchým, aj keď trochu zmätočným vysvetlením – Z ako Zapatero. Rovnaký, takmer 

filmový slogan pripomínajúci legendárneho Zorra, je zároveň aj názvom webovej stránky 

španielskeho muža číslo jeden. Prosperita, kvalitné zamestnanie, stabilita, modernizácia, 

solidarita… Jediným kliknutím na spomínaný tajomný banner sa zobrazia všetky tieto oku 

lahodiace gýčové heslá. Končia, samozrejme, po novom – písmenom Z. V krátkom videu 

usmiaty a ležérne oblečený José Luis Rodríguez Zapatero promptne načrtne, prečo je tomu 

tak. Za jeho vlády sa podľa neho význam týchto slov posunul kamsi ďalej a preto do nich 

ostane vryté jeho skromné Z. Zatiaľ však nie je isté dokedy. Parlamentné voľby v Španielsku 

budú 9. marca na budúci rok. Súčasný premiér zrejme nechce nič nechať na náhodu, hoci sa 

teší relatívnej popularite u svojho ľudu. Podľa prieskumov verejnej mienky španielskeho 

Centra sociologických výskumov sa väčšina národa s jeho politikou stotožňuje a jeho 

strana PSOE má aj najvyššie preferencie. 

Paradox je, že Zapaterova kampaň neúnavne mení španielske slovíčka tak, aby nutne 

obsahovali Z, no tie, ktoré ho obsahujú v origináli, ignoruje. Napríklad paz, čiže mier. Práve 

po ňom však Španieli túžia azda najviac, pretože hrozba baskického terorizmu naďalej visí vo 

vzduchu. 

“Všetko sa dá povedať s úsmevom,” vraví señor Z, ako ho dnes glosátori nazývajú. Kým pred 

štyrmi rokmi stavil na agresívnu kampaň orientovanú na slabosti svojich politických rivalov, 

tá dnešná je usmievavá, milá, možno až príliš. Napokon, ostro rezané Z nemusí znamenať len 

podpis “hrdina Zorro”, ale napríklad aj zorrón – čo v španielčine znamená mazaný lišiak. 

Ktovie… 

Diskusia 

Beti, tak tento je super! 

— firefly · 20. november 2007, 09:19 · # 

 

pekny postreh. ono, taketo pompezne kampane vedia mnohokrat ludi snad viac znechutit ako 

ptritiahnut… 
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— jesienka · 20. november 2007, 10:30 · # 

 

velmi fine clanok, ja som nic take nezarigistrovala, ale aspon uz viem, ake su aktualne v 

spanielsku nalady. teraz len ostava verit, ze spanieli su pri Zmysloch.dik este raZZZ 

— sp · 21. november 2007, 09:50 · # 

 

super clanok! 

— lilith · 22. november 2007, 10:08 · # 
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20.11.2007 Enviro (zaniknutá rubrika) Budeme zelenieť? 

Autor textu: Eva Blažeková, 1. ročník 

Environmentálne témy zaujali vo svete (zaslúžené) miesto v centre diania. Ako bystro 

postrehla publicistka Ľubica Paholková vo svojom úvodníku k 43. číslu týždenníka Slovo, 

vody relevantných politických diskusií dnes vo vyspelých krajinách víria prevažne pravo – 

ľavé a "zelené" otázky. Našinci tradične ostávajú mimo a do popredia tisnú záležitosti 

národnostné a dokonca morálne, ladené nábožensky (Otec národa, interrupcia), inde dávno 

vykázané na perifériu záujmu. Niežeby zeleno orientovaných ľudí nebolo dosť aj u nás. Viac 

než o politickú aktivitu, kde mediálne najhlasnejšie kričí sieť environmentálnych 

mimovládnych organizácii Ekofórum a vrámci neho lesoochranárske združenie VLK, však 

najviac aktivity vidno v oblasti kultúry a osvety. 

Eko a enviro 

Kto nie je sám členom žiadnej organizácie ani neštuduje environmentalistiku, a pritom by sa 

chcel na čomsi zelenom podieľať alebo aspoň čosi zblízka vidieť (napríklad živého ekológa), 

má zhruba tri možnosti. Pri najbližších komunálnych voľbách vhodiť do urny lístok s menami 

poslancov za Stranu zelených, pristaviť sa na hudobnom festivale pri stánku Greenpeace a 

ozdobiť svojím menom nejakú tú petíciu, alebo pohľadať na Internete zoznam aktuálnych 

akcií s názvom začínajúcim sa na predponu eko-, prípadne enviro-. Podujatia, kde sa bežný 

laik môže environmentálne "skultúrniť" a kúpou rôznych drobností získať pocit, že zdravým 

výrobkom pomáha sebe a korunkami dobrej veci, sa už na Slovensku udomácnili. Na 

ilustráciu možno pripomenúť nedávno minulý vydarený festival Dych Zeme v Šamoríne 

orientovaný na prednášky, filmy a hudbu s problematikou ochrany životného prostredia, 

bratislavskú prehliadku dokumentov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm alebo 

trenčianske Dni ekologického poľnohospodárstva. Akcie boli zamerané na širokú verejnosť, 

napriek tomu sa viac – menej všade dal vybadať určitý prevažujúci typ návštevníka. 

Spoluorganizátorka Dychu Zeme Kristína Dubajová z centra environmentálnej a etickej 

výchovy Živica po troch ročníkoch festivalu charakterizuje "svoje" publikum takto: "Tí, ktorí 

sa venujú ochrane životného prostredia, sú na rovnakej vlnovej dĺžke a prirodzene tvoria 

určitú komunitu. Väčšina má životný štýl, ktorým sa snaží príliš nezaťažovať Matku zem. 

Nemrhajú peniaze na hlúposti, na trendy oblečenie a nové autá. Často sa obliekajú do 

prírodných materiálov – aj keď nemôžem povedať, že všetci chodíme v plátenných gatiach." 

Podľa počtu mladých ľudí na akciách typu eko/enviro, na ktoré sedí tento opis, sa môže zdať, 

že generácia dnešných dvadsiatnikov predsa len chytá zelený nádych. Z hľadiska budúcnosti 

však majú veľký význam aktivity zamerané na inú skupinu – na tých najmladších. 

A co děti? Mají si kde hrát? 

 Ťažkú úlohu zabojovať za to, aby z detí vychovaných televíziou a billboardmi nevyrástla 

banda konzumných ignorantov, si popri uvedomelých rodičoch vzali na plecia aj niektoré 

ochranárske organizácie. Príkladom hodným spomenutia sú aktivity občianskeho združenie 

Živá Planéta v Piešťanoch. Pri "klasických" činnostiach ako sadenie stromov alebo 

starostlivosť o bezpečnú prepravu ropuchy zelenej počas jarnej migrácie Živá Planéta už 

tradične spolupracuje so skautmi a s miestnymi strednými školami. Mladšie deti však tieto 

aktivity väčšinou obišli, preto sa združenie rozhodlo otvoriť v tomto školskom roku záujmový 

krúžok určený pre piatakov až siedmakov. "Zatiaľ sa rozprávame o prírode, o zvieratkách, o 

tom, čo deti zaujíma. Neskôr prejdeme k ekológii," hovorí koordinátor projektu Aurel 

https://web.archive.org/web/20071212112043/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/756/budeme-zeleniet


Rusnák. Deti hrajú rôzne hry, a keď počasie dovolí, čo najviac času trávia vonku. Pri tom sa 

chystajú na tvorbu projektu, ktorý ich prinúti zamyslieť sa nad praktickými otázkami ochrany 

prírody vo svojom okolí – napríklad nad separáciou odpadu v školskej triede. "Chceli by sme 

ich naučiť, aby vnímali ochranu prírody ako niečo praktické, niečo zo života, a aby sa v nich 

prebudil aspoň malý aktivizmus," vysvetľuje Aurel Rusnák. Zatiaľ sa zdá, že ekokrúžok sa v 

Piešťanoch uchytil. A možno sa dožijeme dňa, keď sa mimoškoská činnosť tohto druhu stane 

medzi deťmi rovnako populárnou ako tanečný alebo výtvarný krúžok. A dorast sa nám bude 

zdravo zelenať. 

Diskusia 

trochu to pôsobí, ako keby autorka nevedela presne, o čom ide písať, keďže začína politikou a 

končí deťmi, ale mne sa to nečítalo zle… 

— jaap · 22. november 2007, 14:20 · # 
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16.11.2007 Logika pre každého 

Autor textu: Ivana Belková, 1.ročník 

Logika a logické myslenie je neodmysliteľná súčasť nášho života (pozn. určite si to mysleli aj 

praľudia, keď kreslili na steny jaskyne). To, že logika patrí k ľuďom je síce pravda, no každý 

jeden človek to využíva inak. Logika, či schopnosť logicky myslieť, nie je dar od Boha, ako si 

to možno mnohí myslia, no každý sa narodí s potenciálom vyvodzovať súvislosti a na to, aby 

túto schopnosť rozvíjal, nepotrebuje hodinu a pol počúvať ako desiatkami symbolov 

prepíšeme jednoduchú vetu. Logika v prvom ročníku žurnalistiky strpčuje život študentom, 

nečudo, veď im odopiera predstavivosť, teda i logické myslenie. 

“Ak chce človek prehlbovať svoje logické schopnosti, potrebuje pochopiť, že logické 

myslenie je základom úplného porozumenia a vedieť a rozumieť sú dva rozličné pojmy,” píše 

Mgr. Peter Belan z Inštitútu jazykov a vzdelávania, ktorý ďalej tvrdí, že, “súčasná škola sa 

zameriava na cieľ “žiakov učivo naučiť” a to vo všetkých predmetoch. O to viac sa pretláča 

tento cieľ do matematiky, kde by rozhodne malo byť hlavným cieľom žiakov naučiť logicky 

myslieť, rozvíjať ich predstavivosť.” 

Ako sa z nás majú stať žurnalisti s vysokou dávkou predstavivosti v krvi, keď tým, že sa 

učíme presné postupy ako správne logicky uvažovať, zabíjame v nás rodiace sa bunky 

myslenia i predstavivosti. Pedagóg sa opýta otázku a čaká od nás presnú odpoveď, inak je 

hodnotenie negatívne. Teda kolegovia, tomu hovorím snaha študentov niečo naučiť. Máme 

použiť poznatky z fyziky, vraj iniciatíve sa medze nekladú (ako iste všetci dobre vieme, my 

všetci sme sa tu stretli na základe fyzikálnych znalostí, žurnalistika je predsa hlavne o tom). 

Nehovoriac o tom, že vyučujúci v snahe viesť rozhovor v krajšom duchu milo a rád zabudne 

počas rozhovoru ako sa daný študent volá. Ba čo viac, rád pripomenie, že študent je tvor 

lenivý a on nám pomôže sa tejto vlastnosti zbaviť. 

“Trikrát a dosť,” povedal Lipšic. Namiesto siahodlhého vysvetľovania, ba či zisťovania, či 

študent pochopil, je tu skúšanie a písomnná práca. Na školách je nutné osvojovanie nových, 

pre život potrebných poznatkov, ktoré budú podávané zaujímavejším spôsobom. Univerzitant 

má hlavu v smútku a začne z toho popíjať po večeroch, no hodnotenie je stále negatívne. 

Rozmýšľajme! Zabránime neopodstatnenému zneužívaniu našich logických závitov 

zapríčineného neuváženým krokom zaujať študentov žurnalistiky logikou jazykových 

prostriedkov napriek tomu, že logika vyučovaná na hodinách okolo jazykových prostriedkov 

mnohokrát ani neprejde? 

Cieľom pedagóga asi nakoniec bude uštvať študentov, aby sa im dobre spalo a mali sa o čom 

porozprávať, veď je to tvor citlivý. Cieľom študentov bude úspešne prekonať nedostatočne 

zvládnutú úlohu logiky v živote žurnalistov. A spoločnými silami si všetci naďalej budeme 

predstavovať, aký prázdny by bol náš život bez logického myslenia, ktorým si môžeme 

zachrániť život vysilení na križovatke smrti. 

Diskusia 

hodnotim ta kladne :)))) 

— joyce · 16. november 2007, 16:53 · # 
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bol som tam sice len dvakrat (z pochopitelnych dovodov), no radost mojich spoluziakov, ked 

sa dozvedia, ze logika odpada, mi dost jednoznacne ukazala, aky postoj k logike (ako 

predmetu) zaujat. 

— peter vajda · 17. november 2007, 13:43 · # 

 

ale ale ale. zas sa prejavuje typicky predsudok, ze ludia chodia na tuto skolu, pretoze nevedia 

matematiku. hlupost. kde by bez nej boli ekononomicki novinari? netreba im vediet integraly 

a derivacie, ale zaklady matematiky a logiky neublizia nikomu. nemozno niektory predmet 

odsudzovat len pre to, ze sa niekomu nepaci a nevie, na co ho vyuzije v buducnosti. naco nam 

budu dejiny? a naco je pravnikom skuska z rimskeho prava? a predsa ju absolvuju vsetci… 

PS: maturovala som z matematiky a z logiky mam Acko bez opisovania. som na tejto skole 

jedina??? 

— Warholette · 17. november 2007, 15:37 · # 

 

Neboj sa, este zazijes na zurnalistike ovela nudnejsie a zbytocnejsie predmety. Logika je len 

zaciatok :) 

— krokodil · 17. november 2007, 16:24 · # 

 

... skutočne. donútila som sa dočítať to, aby som mala právo vyjadriť sa. takéto prejavy 

vyvolávajú v ľuďoch predstavu, že študenti žurnalistiky sú hlúpučké tvory. to, že to nie je pre 

mnohých jednoduché a že sa sťažuje väčšina, neznamená, že chyba nie je v nich. konkrétne 

výroková logika, ktorá sa preberá v prvom ročníku sa jazykovými prostriedkami zaoberá a 

núti tú ospevovanú predstavivosť používať správnym smerom. napríklad nenapísať 

vetu:“Namiesto siahodlhého vysvetľovania, ba či zisťovania…” ba znamená dokonca, teda 

stupňovanie, či znamená alebo, teda vylučovanie… tieto dva výrazy sú navzájom 

nekompatibilné, ak skutočne rozumieš významu vety, v čom pomáha napr. aj zjednodušený 

matematický jazyk… okrem toho, kto píše komentáre, mal byť mať na vec ak už nie 

rozumný, tak aspoň čo najmenej zaujatý pohľad, z viacerých strán. atď., atď. jednoducho, 

autorka by sa na základe svojich schopností a predpokladov nemala vyjadrovať k tejto téme… 

je to kritika, nie útok. 

— et · 17. november 2007, 17:42 · # 
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Ja som tiez maturovala z matematiky a logiku som zvladla na A:-)Inak polovicu uciva zo 

zurn. logiky sme preberali na gymnaziu… Ina vec je, ci to cloveka bavi… 

— luc · 18. november 2007, 09:48 · # 

 

to et: Ty si si asi splietla portál, no nie? Choď si komplexy radšej riešiť niekde inde a 

nenavážaj sa tu zbytočne a neoprávnene do začínajúcej študentky. Tento web je tu od začiatku 

predovšetkým na to, aby sem písali študenti svoje názory, pohľady, postrehy a vôbec nie na 

to, aby sem prichádzali s komentármi, aké možno nájsť v mienkotvorných médiách – a už 

vôbec tu nemajú čo robiť znevažovacie panflety, ako je, bez prepáčenia, ten Tvoj… A o tom, 

ktoré prejavy vyvolávajú v ľuďoch predstavu, že študenti žurnalistiky sú hlúpučké tvory, 

radšej gentlemansky pomlčím… Pozri sa na svoj obludný výtvor a až potom hodnoť! 

— Maťo · 18. november 2007, 10:09 · # 

 

preboha, toto je publicistika a nie spravodajstvo, nechapem preco by mala mat v clanku na 

vec dva nazory???? a nenhnevajte sa na mna vy inteligentne novinarky, ale ja som z logiky 

skoro nepresla, dost mi to obtazovalo zivot, ze som sa muselaBIFLIT na pisomky veci, 

ktorym som nerozumela. viem si predstavit ine hodnotne predmety namiesto tohto. 

— xandra · 18. november 2007, 18:29 · # 

 

Chapem nechut k tomuto predmetu, ani u nas, terajsich druhakov to nebolo inak. Ja osobne 

som vsak logiku mala rada a podla mna to nebolo tazke. Len sa treba sustredit a chciet. 

Neverim, ze ludia, co sa tu dostali, nemaju bunky na matiku. Okrem toho, v prvaku to bol asi 

jediny predmet, na ktory sa bolo treba sustavne ucit. A hadam to nezabije nikoho z nas. 

— Ivka · 18. november 2007, 19:26 · # 

 

nuz, Mato, bez prepacenia, samozrejme, pretoze keby si cital, co je napisane, takto by si 

nepisal. pre takych ludi ako Ty, som tam dala tu poslednu vetu, ale zbytocne. no nic, je to moj 

nazor na tento novinarsky prejav, na ktory mam pravo. skor by som bola rada, keby sa ludia 

nad hodnotenim zamysleli, ako hned vzplanuli. ani jedna veta totiz, na rozdiel od tych 

Tvojich, nebola myslena v zlom. a v diskusii mas reagovat na clanok, nie na mna. 

gentlemansky si teda skutocne pomlcat mohol.  

samozrejme, kto niecomu nerozumie a musi sa to biflit, nema to lahke a obtazuje ho to. nikto 

sa tu na nikoho nehneva, zatial. ale to nie je vina logiky, ze jej clovek nerozumie. a 

opodstatnenie v novinarskom studiu tento predmet ma. to vie ten, kto mu rozumie. zatial co 

tento clanok v podstate zmysel nema, je to skor neprofesionalny vylev. a bez urazky, prosim. 
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— et · 18. november 2007, 19:27 · # 

 

Dovoľte mi pridať sa k et. V dobrom – myslím, že vysoká škola by mala byť okrem iného aj o 

tom, že človek zdvihne hlavu a prestane sa na všetko sťažovať. V živote, a aj novinárskom, sú 

omnoho ťažšie prekážky ako tá Tvoja logika. Čo si tak z toho skúsiť niečo zobrať? 

— Tomáš Ulej · 18. november 2007, 20:46 · # 

 

Tomáš, aj by som ti povedal, ze ulej nieco….ale nemam cas, lebo si cely den robim 

bezvyznamnu ulohu z logiky!!! Ja s clankom suhlasim a nepozeram sa teraz na logiku ako na 

predmet, ale na sposob akym je vyucovany. Aj ked aj spochybnit vyznam 90% toho co sa na 

logike ucime, by nebol ziadny problem… 

— kyril · 18. november 2007, 23:46 · # 

 

Pozdravujem slečnu et a i keď neštudujem žurnalistiku, rada si občas prečítam tento portál. 

Moja milá, už keď sa rozhodneš analyzovať negácie niečích výrokov, pozri najprv na 

začiatočné písmená viet, ktoré si stvorila. Potom Ti možno neunikne, že slová typu Tvojimi si 

písala s veľkými začiatočnými písmenami. Zdá sa mi trošku zvláštne kritizovať takéto niečo a 

pritom robiť školácke chyby. No je to len postreh. Inak v článku autorka vyjadrila možno istú 

snahu zamyslieť sa nad obsahom niektorých predmetov a nepolemizovala o zrušení LOGIKY, 

ale možno o zamyslení sa nad osnovami. Som študentkou posledného ročníka vysokej školy a 

o nelogike učebných osnov môžem písať romány. 

— Lucia · 18. november 2007, 23:53 · # 

 

Ak človek píše nezaujaté komentáre s nadhľadom,tak klobúk dole,ešteže o objektivitu sa 

môžeme len snažiť. Nabudúce sa prosímťa et skontaktuj s vedením portálu a povedz im,že 

kritiky a subjektívne články nebudeme tolerovať. Znie to logicky? Napokon ak sa tento 

článok niekto DONÚTI čítať, tak nie preto,že ho to zaujíma,ale preto,aby sa mohol navážať 

do druhých. S pozdravom ďalší hlúpučký študent žurnalistiky. 

— Lenka · 19. november 2007, 00:11 · # 

 

Dooobre Iva,konecne tu niekto svojim prispevkom rozputal poriadnu diskusiu:-). 

— Paviel · 19. november 2007, 15:54 · # 
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hm, len skoda, ze nie k prispevku sa ta diskusia rozputala. skutocne reagujete neskutocne. 

vyprosujem si oslovenia typu moja mila, Lucia. nie som ani jedno, ani druhe. skolacke chyby? 

na znak ucty zvyknem pisat v slovach typu Tvojimi, Tvoj, velke pismena. a na zaciatku viet 

ich na forach a v diskusiach nepisem, pretoze sa mi to tak paci. “tesim sa”, ze ste sa zacali 

vyjadrovat k mojim prispevkom, ale prispevok na diskusiu je o niekolko riadkov vyssie… 

clanok som zacala citat zo zaujmu, napisala som, ze som sa ho donutila DOCITAT, Lenka. 

takze sa zamyslite, kto sa do koho navaza… a dost nezmyselne. je pravda, ze kritiku znesie 

malokto. samozrejme, ziadne z Vasich vyjadreni nemeni nic na tom, aka je kvalita textu, o 

ktorom by sme sa tu mali bavit, bohuzial. 

— et · 19. november 2007, 20:19 · # 

 

Ešte mi prišlo na um – k tej argumentácii o objektivite – nie, nemôžeme sa o ňu len snažiť, 

Lenka… Máme a musíme sa o ňu snažiť. Snáď si teraz, keď Vám bude vyhovovať forma 

tohoto príspevku, všimnete aj obsah… Aj keď tento portál nedosahuje úroveň 

mienkotvorných médií, nie je to školský časopis študentov žurnalistiky… Link na tento portál 

je napríklad aj na stránke www.medialne.sk, ktorú navštevuje veľa novinárov a ľudí 

pracujúcich v médiách. Preto je celkom prirodzené, že by tu mali byť kvalitné príspevky. 

— et · 19. november 2007, 20:49 · # 

 

Noooo,niekto tu spal na knizkach.Neni nad giga premudrelych ludi 

— Paviel · 19. november 2007, 21:10 · # 

 

Veľmi ma potešil záujem Vás všetkých o tento príspevok a ĎAKUJEM za kritiku,som len 

človek a na chybách sa predsa učíme. Nikto učený z neba nespadol. Cieľom článku bola 

subjektívna kritika,neviem o tom,že by to bolo zakázané. Rada by som však vyjadrila svoje 

pohoršenie,že si tu niektorí ľudia riešia svoje prejavy,stačí sa vyjadriť raz,nanajvýš dva krát a 

nie mať vždy posledné slovo! 

— AUTORKA TEXTU · 19. november 2007, 21:35 · # 

 

Ja neriešim, len sa bránim, to je ľudské. Zdá sa totiž, že máličko ľudí chápe, čo som mala na 

mysli.  

Subjektívna kritika zakázaná nie je, ja som Ti vyčítala, že je nepodložená. To je všetko. A už 
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naozaj, pretože sa zdá, že to nikam nevedie. Dúfam teda, že sa na svojich chybách poučíme 

všetci… ;) 

— et · 19. november 2007, 22:04 · # 

 

aj ja si pamätám krušné chvíľky na hodine logiky v prváku:) ale keď som sa pred skúškou do 

toho donútila pozrieť, akosi mi to všetko zrazu prišlo veľmi logické:))) a hoci o viacerých 

predmetoch môžem povedať, že ich zrejme nikdy nevyužijem, tiež je pravda, že sa mi vďaka 

nim rozšírili obzory. nemôžeme sa zamerať len jedným smerom ako kone s klapkami a 

nevidieť súvislosti. s et väčšinou súhlasím, ale čo sa týka toho, že komentár má mať dva 

pohľady… v tomto prípade by to nemalo zmysel, veď ide o autorkin postoj. 

— ňuňu · 19. november 2007, 23:14 · # 

 

ale logika zas nie je tak ťažká, len treba chcieť to aspoň trochu pochopiť, teda ja som to tak 

bral. nakoniec som dostal pohodové D a bol som spokojný.. 

ale nie je ani taká zbytočná, ako sa na prvý pohľad zdá. najlepšia časť je chybná argumentácia 

a jej vyvracanie, to sa naozaj zíde… 

veď aj v týchto diskusiách sa neraz objaví ukážkový argumentum ad hominem :-) 

— jaap · 20. november 2007, 00:07 · # 

 

pripajam sa k ludom s nazorom, ze staci trochu chciet a vysledok bude zarucene lepsi ako Fx. 

co sa autorkinho prispevku tyka mam pocit ze si zamenila pojmy tvorivost a logika. jedno z 

toho je totiz exaktna veda zalozena na matematike a vyzaduje presne odpovede. suhlas aj s 

jaap-om. niektore casti su mimoriadne uzitocne aj v zurnalistickej praxi. no a vyucujuci tohto 

predmetu na zurnalistike je naozaj svojsky a k jeho vyucovacim metodam som mal v prvaku 

taktiez viacero celkom ostrych vyjadreni.=) 

— machula · 20. november 2007, 08:54 · # 

 

No teraz mozno vsetkych prekvapim. Myslienka ucit logiku zurnalistov je vyborna. Hned 

vysvetlim preco. Len je nedotiahnuta do konca. Jeden semester staci na to, aby sme sa naucili 

tie teoreticke hluposti, ktore su ci chceme alebo nechceme potrebne,aby sme sa mohli pohnut 

z miesta. Problem je v tom ,ze sa uz nestihneme dostat dalej. Zmyslom predmetu logika by 

malo totiz byt, aby sme sa naucili vytvarat ako novinari vety, s takymi kvantifikatormi, aby 

sme neboli pravne stihatelni, ak nieco tvrdime. Cele pravo je o kvantifikatoroch a logickych 
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spojkach. Ich spravne pouzitie moze znamenat, že nás niekto moze zalozovat, alebo nie, resp. 

zalovat nas moze, ale ide o to, ci ten sud aj vyhra. 

— punky · 20. november 2007, 09:02 · # 

 

Tuším sa tu rozmohli fanynky logiky, ak nie tajne ctitelky a ctitelia panov Logikarov… 

— som · 20. november 2007, 10:00 · # 

 

ivi, ty si teda potvorka…takto si zaujala a ponizila pana kolegu a jeho niektorych 

studentov?fuuu….podla mna, hlupuckej prvacky, je ten clanok dobry a nejde tu o studium 

logiky vseobecne, ale skor o pristup pana doktora a stylu jeho vyucovania, nie???moj ocino 

studoval filozofiu, kde mal par rokov logiku a hovoril mi, ze je to najlepsi predmet…skoda, 

ze ja si to nemyslim 

— dominika · 20. november 2007, 10:19 · # 

 

teda, to mam uz v prvom rocniku mysliet na to, ako ma niekto zazaluje??? kazdopadne uplne 

suhlasim. logika nie je az taky zly predmet, len je to cele akosi nedotiahnute do konca… 

— bo · 20. november 2007, 10:37 · # 

 

Ivka, článok je super! Presne vyjadruje to, čo každý týždeň zažívame na hodinách logiky. Je 

to strach a hrôza :) ja osobne sedím v zákryte za ostatnými, aby som sa na pána kolegu 

nemusela pozerať (aby ma náhodou nevyvolal!) 

— Eva · 20. november 2007, 10:39 · # 

 

Tento clanok je dobry…pokial autor sam povie, ze tu chcel vyjadrit svoj kriticky postoj k 

danemu predmetu…nic zle na tom nevidim.A len tak mimochodom..clanok sa 

da PODLOZIT DOKAZMI...hihihi…nic nie je vymysleneeee 

— misel · 20. november 2007, 11:07 · # 
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Vidíte? Musel som sa chuderky kritizovanej Ivanky zastať a až potom sa spustila horlivá 

diskusia… Nebuďte apatickí a vyjadrujte sa! 

— Maťo · 20. november 2007, 11:16 · # 
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16.11.2007 politika Odchádza Káčer, prichádza Donald 

Autor textu: Stanislava Luppová, 4. ročník 

Voľby u našich severných susedov dopadli tak, ako si želala väčšina civilizovanej Európy a 

podľa výsledkov aj väčšina Poliakov. Po období, keď sa svojimi excesmi zviditeľňovala 

koalícia PiS bratov Kaczynských s dvoma ultraneštandardnými stranami, sa k moci dostane 

strana, ktorá je na európske pomery takpovediac bežná. A také sú aj jej ciele. 

Občianska platforma neplánuje po vzore bratov Káčerov, vyrukovať s očistnými rituálmi, 

zavedením kresťanskej a veľkopoľskej vierouky na všetkých úrovniach spoločnosti či 

ovládnutím (“verejnoprávneho”) mediálneho priestoru. Neplánuje ani, tak ako to presadzoval 

obskúrny ultrakatolícky partner PiS, Strana poľských rodín, zakázať homosexualitu najlepšie 

v celospoločenskom meradle, a ani vydávať knihy s protižidovskou tématikou, ako sa to 

podarilo europoslancovi za toto politické zoskupenie. A nedisponuje (aspoň na prvý pohľad) 

takými sexuálnymi deviantmi ako strana súkromného detektíva Andrzeja Leppera, 

Sebaobrana. Volebný program Občianskej platformy je taký bežný, obyčajný. Chce 

reformovať sociálny a daňový systém, chce napraviť pošramotené vzťahy s Ruskom (ktoré 

Káčeri chronicky neznášali), chce vyjednať menej submisívne podmienky umiestnenia 

raketových síl USA na území Poľska a ďalšie také tie tuctové veci, ktoré by mal poriadny 

správca štátu robiť. 

Ako napísal jeden známy slovenský týždenník, voliči v Poľsku tentoraz nerozhodovali medzi 

pravicou a ľavicou. Hlavný súboj sa odohral medzi dvoma pravicovými stranami, z ktorých je 

však jedna až nezdravo paternalistická a prokresťansky orientovaná. Poliaci (a nielen oni) si 

teda vydýchli. Ako memento tu síce zostal prezident, ktorý sa momentálne “durdí” (je taký 

ješitný, že sa ani neunúval prísť prevziať premiérsku funkciu z rúk svojho brata.) Už to však 

nebudú tie dvojičky, ktoré pri každej možnej príležitosti trucujú, len aby dokázali, aké je 

Poľsko silné a suverénne a mocné a vplyvné a neviemakéešte. So svetom bude jednať 

umiernený Donald Tusk. 
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16.11.2007 kultúra Odchádza Káčer, prichádza Donald 

Autor textu: Stanislava Luppová, 4. ročník 

Voľby u našich severných susedov dopadli tak, ako si želala väčšina civilizovanej Európy a 

podľa výsledkov aj väčšina Poliakov. Po období, keď sa svojimi excesmi zviditeľňovala 

koalícia PiS bratov Kaczynských s dvoma ultraneštandardnými stranami, sa k moci dostane 

strana, ktorá je na európske pomery takpovediac bežná. A také sú aj jej ciele. 

Občianska platforma neplánuje po vzore bratov Káčerov, vyrukovať s očistnými rituálmi, 

zavedením kresťanskej a veľkopoľskej vierouky na všetkých úrovniach spoločnosti či 

ovládnutím (“verejnoprávneho”) mediálneho priestoru. Neplánuje ani, tak ako to presadzoval 

obskúrny ultrakatolícky partner PiS, Strana poľských rodín, zakázať homosexualitu najlepšie 

v celospoločenskom meradle, a ani vydávať knihy s protižidovskou tématikou, ako sa to 

podarilo europoslancovi za toto politické zoskupenie. A nedisponuje (aspoň na prvý pohľad) 

takými sexuálnymi deviantmi ako strana súkromného detektíva Andrzeja Leppera, 

Sebaobrana. Volebný program Občianskej platformy je taký bežný, obyčajný. Chce 

reformovať sociálny a daňový systém, chce napraviť pošramotené vzťahy s Ruskom (ktoré 

Káčeri chronicky neznášali), chce vyjednať menej submisívne podmienky umiestnenia 

raketových síl USA na území Poľska a ďalšie také tie tuctové veci, ktoré by mal poriadny 

správca štátu robiť. 

Ako napísal jeden známy slovenský týždenník, voliči v Poľsku tentoraz nerozhodovali medzi 

pravicou a ľavicou. Hlavný súboj sa odohral medzi dvoma pravicovými stranami, z ktorých je 

však jedna až nezdravo paternalistická a prokresťansky orientovaná. Poliaci (a nielen oni) si 

teda vydýchli. Ako memento tu síce zostal prezident, ktorý sa momentálne “durdí” (je taký 

ješitný, že sa ani neunúval prísť prevziať premiérsku funkciu z rúk svojho brata.) Už to však 

nebudú tie dvojičky, ktoré pri každej možnej príležitosti trucujú, len aby dokázali, aké je 

Poľsko silné a suverénne a mocné a vplyvné a neviemakéešte. So svetom bude jednať 

umiernený Donald Tusk. 
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12.11.2007 politika Benešove dekréty, SMK a pamätníci 

Autor textu: Jana Hajduová, 4. ročník 

“No, tak už nás obsadili, majú, čo chceli,” rezignovane si povzdychla babka Hajduová. Kto? 

Predsa Maďari. Podľa jej informácií sa južné Slovensko po desaťročiach hádok a lobovania 

stalo súčasťou Maďarska. A za všetko môže Európska únia, ktorá im pomohla! Iba tak matne 

tuším, že nečakaný zvrat v slovensko-maďarských vzťahoch podľa sklerotickej pamätníčky 

nastal po Csákyho neuváženom korešpondenčnom styku s predsedom Výboru Európskeho 

parlamentu pre občianske slobody Jean-Marie Cavadom. Csáky sa sťažoval na alarmujúci 

vývoj politickej situácie na Slovensku. Snažil sa zabrániť prijatiu uznesenia o 

nedotknuteľnosti Benešovych dekrétov. Rovnako jeho kolega Béla Bugár nechce zabudnúť na 

obdobie našej histórie, kedy boli ľudia (Maďari) trestaní za svoju národnosť. Požaduje 

odškodnenie morálne i majetkové. Ak sme si ako národy navzájom ublížili, mali by sme si to 

teraz bratsky a finančne vysvetliť. Idealista! Na svete sa už napáchalo veľa zla a neprávostí, a 

ich obete dávno umreli. A hoci je kruté takto anonymizovať ľudské životy, pre štát, pre 

ľudstvo, neexistuje šanca prežiť inak, len potrebným očistením sa od minulosti. Ako každý 

organizmus, aj Slovensko sa potrebuje zbaviť bolesti, zabudnúť na staré hriechy a opäť sa 

naštartovať. Nepomôže, ak mu bude SMK neustále pripomínať, čo sa stalo, čo zlé urobilo. 

Kto z dnešných politických predstaviteľov sa má ospravedlňovať, a komu vlastne? Najlepšie 

by bolo zorganizovať stretnutie pamätníkov, vinníkov a poškodených. Stačila by na to väčšia 

závodná jedáleň. Proti komu dnes SMK vlastne bojuje? Aj ono je predsa súčasťou Slovenska, 

to by si malo konečne uvedomiť. Nemôže naveky umelo udržiavať spory medzi Slovákmi a 

Maďarmi, len preto, aby si dokázalo, že jeho existencia má význam. Nemôže viac stavať na 

národnostných problémoch, nie dnes, keď Únia spája väčšinu Európy do spoločného celku a 

hranice prestávajú byť reálnou prekážkou. Ak chce SMK prežiť, potrebuje sa tiež očistiť, 

postaviť sa na nohy, začať odznova a lepšie. Nájsť si nové témy pre nových Maďarov. Hrozí 

totiž, že sa z nich stane skupinka prehliadaných zanietencov, ktorá si prenajme miestnosť 

vedľa kancelárie protifašistických bojovníkov a bude usporadúvať tlačové besedy o ničom. 

Diskusia 

možno by bolo vhodné článok rozdeliť na logické odseky 

ale ani to by mu asi nepomohlo, neponúkol nič nové, chýba mu argumentácia, je to dosť o 

ničom 

také zvolanie do tmy vhodné na diskusné fórum pravda.sk a podobne… 

— jaap · nov 13, 00:09 · # 
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4.11.2007 médiá Zaujatosť médií podľa Goldberga 

Autor textu: Matúš Demko, 4.ročník 

 

Zdroj:images.amazon.com 

“Milá Ann, mám problém. Mám dvoch bratov. Jeden pracuje v televízii, druhý dostal 

elektrické kreslo za vraždu. Matka zošalela a umrela, keď som mal tri roky. Moje sestry sú 

prostitútky a otec predáva drogy žiakom stredných škôl. Nedávno som stretol dievča, ktorú 

práve prepustili z polepšovne, kde bola zavretá za to, že udusila svoje nemanželské dieťa, a 

chcel by som si ju vziať. Riešim teraz problém: mám sa jej priznať, že môj brat pracuje v 

televízii?” 

Bernard Goldberg nie je konzervatívec: súhlasí s potratmi (za určitých obmedzení), je za 

práva homosexuálov a v ekonomických otázkach je tiež zrejme viac naľavo. Napriek tomu si 

myslí, že médiá sú liberálne zaujaté a napísal o tom knižku Bias (Zaujatosť), ktorá vyšla v 

českom preklade pod názvom Jak novináři manipulují. 

Bernard Goldberg dlhé roky pracoval pre americkú televíznu spoločnosť CBS. Cestoval za 

reportážami po celých Spojených štátoch amerických. Od istého momentu si začal všímať, že 

médiá (rovnako i televízia, pre ktorú pracuje) sú zaujaté. V prospech ľavicových liberálov. 

Šarlatánska rovná daň 

Príbeh objavenia mediálnej zaujatosti sa začal v roku 1992 hurikánom Andrew, ktorý sa 

prehnal aj Goldbergovým príbytkom. Pri naprávaní škôd sa spoznal s Jerrym Kelleym, ktorý 

mu jedného dňa – keď už trvalo ich priateľstvo – zavolal, aby si pozrel reportáž 

na CBS News. Témou reportáže bol návrh zavedenia rovnej dane presadzovaný Stevenom 

Forbesom, šéfredaktorom ekonomického magazínu Forbes a výkonným riaditeľom 

vydavateľstva Forbes Inc. Redaktor Engberg v príspevku uviedol, že “Steve Forbes ponúka 

svoju teóriu rovnej dane ako hospodársky elixír, kúzelný liek na všetky naše potiaže”. Všetci 

traja ekonomickí experti, ktorí boli citovaní, sa stavali proti rovnej dani. B.Goldberg sa začal 

sám seba pýtať: Prečo tam nebol ani jeden ekonóm, ktorý je za rovnú daň? Alebo nie je nikto 

v USA, kto ju podporuje? Čo sú to za výrazy “teória” a “elixír”, ktoré “evokujú predstavu 

obchodníka s dažďom, podvodníka a šarlatána”? 

“Čím ďalej som sa díval, tým mi bolo jasnejšie, že táto reportáž jednoducho nie je len o 

prezidentskom kandidátovi a jeho koncepcii daňovej reformy. Išlo v nej o niečo omnoho viac, 

niečo, na čo sa televízna žurnalistika bohužiaľ v mnohých prípadoch zvrhla: prehliadku 

premúdrených reportérov s vlastnými názormi, reportérov, ktorí sa už ani nesnažia skryť 

svoje opovrhnutie istými ľuďmi a istými myšlienkami, ktoré sa im a ich kultivovaným 

priateľom príliš nepozdávajú,” konštatuje B.Goldberg. 

Okrem použitia slov “teória” a “elixír” použil reportér E.Engberg tvrdenie, že “najbláznivejší 

sľub, ktorým Forbes propaguje rovnú daň, je to, že rodičia budú mať viac času na svoje deti a 

seba navzájom”. Na záver Engberg povedal: “Skutočnosť je jasná: rovná daň je obrovská, 

neoverená teória. Ako hovorí jeden ekonóm, mali by sme ju predtým, že ju u nás zavedieme, 

niekde vyskúšať – napr. v Albánsku.” 

https://web.archive.org/web/20080118081038/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/712/zaujatost-medii-podla-goldberga


Goldberg nazýva túto reportáž “kabaretným výstupom” a “bláznivým” nepomenúva návrh 

rovnej dane, ale súčasný daňový systém v USA, ktorý má údajne desať triliónov strán a 

“umožňuje lobistom dávať obrovské finančné dary politikom, aby oni pomocou tohto istého 

spletitého kódexu rozdávali výhody práve tým záujmovým skupinám, od ktorých dostali 

peniaze”. 

Jerry Kelley z mestečka Enterprise v Alabame postrehol, že reportáž Erika Engberga je 

zaujatá. Všimol si i onoho mentorského tónu a jednostrannosti. Pritom Jerry Kelley nie je 

novinár, ale murár na voľnej nohe. 

Bezdomovci, AIDS a rasizmus 

Bernard Goldberg ilustroval na viacerých príkladoch, prečo sú médiá v Amerike liberálne 

zaujaté. “Keď robíme reportáž o Hollywoode, je celkom bežné, že niektorých hercov, napr. 

Toma Sellecka alebo Bruca Willisa označujeme ako konzervatívcov. Ale Barbara 

Streisandová alebo Rob Reiner môžu byť akokoľvek aktívni v liberálnej politike 

Demokratickej strany, a predsa to bude vždy len Barbara Streisandová a Rob Reiner.” 

Podľa B.Goldberga liberálne médiá počas prezidentovania Georga Busha st. neustále hovorili 

o bezdomovectve. Len čo sa dostal k moci Bill Clinton, táto téma akoby zanikla. Odhaduje sa, 

že v osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov bolo v Amerike od dvestotridsaťtisíc 

(Štatistický úrad) do šesťstotisíc (Všeobecný účtovný úrad amerického Kongresu) 

bezdomovcov. Reportér CNN Candy Crowley v roku 1989 informoval, že “zima je predo 

dvermi a tri milióny Američanov nemajú miesto, ktorému by mohli hovoriť domov”. O štyri 

roky neskôr moderátor relácie Víkend na NBC Jackie Nespral tvrdil: “V celej Amerike je 

dnes podľa odhadov päť miliónov bezdomovcov a tento počet neustále stúpa”. Napokon 

Charles Osgood z CBS News – pre Goldberga jeden z najnadanejších novinárov v celom 

americkom televíznom svete – zahlásil: “Odhaduje sa, že pokým niečo nespravíme, a to hneď, 

bude v Amerike v roku 2000 devätnásť miliónov bezdomovcov.” 

Podobné to bolo aj s epidémiou AIDS. Goldberg skúmal rozdiely medzi realitou a tým, čo sa 

prezentuje v televíziách. Medzi obeťami vírusu HIV je 58% homosexuálov, no v televíznych 

správach za obdobie, ktoré sledoval B.Goldberg, tvorili homosexuáli z ľudí 

nakazených AIDS šesť percent. Takmer polovicu – 46% všetkých nakazených v USA – 

predstavujú Hispánci a černosi, televízie zobrazili 16% infikovaných AIDS, ktorí sú Hispánci 

alebo černosi. V televízii boli zobrazené 2% nakazených závislí na drogách, v skutočnosti je 

ich 23%. 

Liberáli pracujúci v médiách sú obzvlášť citliví na rasizmus. Pred dvanástimi rokmi (1995) 

pracovali v niektorých väzniciach štátu Alabama recidivisti a problémoví väzni s reťazami na 

nohách. Väčšina týchto väzňov boli černosi. V reportáži z alabamských trestníc natočil 

redaktor reprezentatívnu vzorku väzňov – černochov. A to sa nepáčilo vedeniu CBS. 

Obdobne sa vyčítalo televíznemu reportérovi Larrymu Doyleovi, že keď informoval o 

rabovaní na Panenských ostrovoch, zobrazil výhradne černochov. “Tí rabujúci sú čierni. A 

rovnako tak i policajti, ktorí ich zatýkali. A rovnako i deväťdesiatpäť percent populácie 

ostrova!” komentoval to L.Doyle. 

“To, o čo televíznym producentom v New Yorku ide,” píše B.Goldberg, “je vonkajšia stránka 

vecí. Neukazujeme skutočnosť takú, aká je. Mohli by byť z toho problémy. Mohlo by to 

vyzerať tak, že sme necitliví a nemáme pochopenie.” 



Novinárska mafia 

Freedom Forum a Roperove centrum zistili, že 89 % novinárov volilo v roku 1992 Billa 

Clintona; nenovinárski voliči mu odovzdali 43% hlasov; 7% novinárov volilo Georga Busha 

st., ostatná populácia 37%; ďalší prezidentský kandidát – biznismen Ross Perot získal 2% 

novinárov, ale 19% ostatných voličov. Polovica amerických novinárov sa pokladá za 

demokratov, 4% za republikánov. 61% novinárov sa považuje za “liberálnych” alebo 

“umiernených až liberálnych”. Iba 9% prehlásilo, že sa považujú za “konzervatívcov” alebo 

“umiernených až konzervatívcov”. 

Bernard Goldberg píše o novinároch ako o novinárskej mafii. “Keď práve neunášajú 

nákladiaky a nezhadzujú ľudí z mostov, hovoria mafiánski bossovia vždy o cti, vernosti a 

rodine, čo je pre ľudí ako Tony Soprano a Paul Walnuts najsvätejšia trojica. Sú to, 

samozrejme, ľudia žijúci v stopercentnom a monumentálnom sebaklame. Ale práve toto 

základné presvedčenie – že navzdory zlému PR sú niekde v hĺbke duše, tam, kde je to 

skutočne dôležité, len partia poctivých chlapov, ktorým záleží na veciach, o ktoré v živote 

naozaj ide, a ubližujú len tým, ktorí ubližujú im – práve toto krédo dovoľuje mafiánskym 

bossom zmiesť každého, kto im príde do cesty. S novinárskou mafiou je to tak isto.” 

Vyšlo v týždenníku Zrno č.28/2007. 

Diskusia 

obsahovo zaujimave, sikovne napisane. :-) 

— jesienka · 6. november 2007, 11:24 · # 

 

Matúš, dobrý kúsok, fakt som si to so záujmom prelúskal… 

— Fridrich Barokar · 6. november 2007, 12:09 · # 
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29.10.2007 enviro S vrecom na odpadky proti veterným mlynom 

Text: Eva Blažeková, 1. ročník 

 

Zdroj:autorka 

Keby Cervantes písal Dona Quijota dnes, poslal by ho do prímestského lesoparku a namiesto 

kopije by mu vložil do ruky vrece na odpadky. 

Miesto, kam si mládež chodí opekať, a potom prípadne spláchnuť špekáčiky pivkom alebo 

niečím tvrdším, má asi každé mesto alebo obec. V Piešťanoch sa volá Lido. Fakt, že leží pri 

rieke, dokonca na ostrove, a rastie tam niekoľko stromov, ho v očiach Piešťancov klasifikuje 

ako oázu zelene. Kto v tomto meste tvrdí, že na Lide nikdy neopekal, buď ešte nemá 

občiansky preukaz alebo klame. S každým návštevníkom pricestuje na ostrov niekoľko kusov 

pivových plechoviek a plastových “ozdôb”. Väčšina z nich tam automaticky získava trvalý 

pobyt. Keď sa začiatkom tohtoročného leta hranica prílivu PET – fľašiek zastavila až na 

okraji môjho obľúbeného ohniska, spomenula som si na základnú školu (zbieranie odpadkov 

na rodnom sídlisku pri príležitosti všelijakých “Dní čohosi”). Znechutené učiteľky s rukami 

vo vreckách, šomrajúce decká s vreckami na rukách. Obligátne prikázania z ekologického 

desatora typu “Mysli globálne, konaj lokálne” ako podklad na kvetinkovú a hviezdičkovú 

dekoráciu učebnice. Napadlo mi preniesť teóriu do praxe. 

Odpadková odysea 

Od júna do septembra sme sa s niekoľkými kamarátmi pustili do akcie trikrát. Najprv iba vo 

dvojici, potom štyria a naposledy traja. Upratovanie jedného úseku ostrova nám trvalo vždy 

približne tri hodiny, na vrecia a rukavice sa minulo zakaždým asi dvesto korún a zelené 

zákutia opustilo na jeden raz priemerne pätnásť až dvadsať šesťdesiatlitrových vriec 

odpadu. PET – fľaše zvlášť, NRO (neidentifikovateľný rozkladajúci sa odpad) osobitne. Iba 

inštrumentmi na vdychovanie dymu z marihuany vyrobenými z petfľašiek (bongo) sme 

naposledy na jednom mieste naplnili dve vrecia. S prácou sa pritom spájalo aj určité riziko. 

Ochotný kamarát dvakrát poskytol na odvoz odpadu rodinné auto, riskujúc zdravie jeho 

výfuku a podvozku na hrboľatých chodníčkoch. A keďže na celom Lide ani v jeho širokom 

okolí sa nenachádzajú žiadne odpadkové koše, boli sme nútení stovky litrov smetí drzo voziť 

do kontajnerov patriacich k novým sociálnym bytovkám na sídlisku Bodona. 

Malé víťazstvo, veľká radosť 

Spasiteľské ambície naším akciám nikto zo zúčastnených určite nepripisuje. “Nemyslím si, že 

keď sme zodvihli zo zeme zopár igelitových zdrapov, okamžite zlepšíme svet,” hodnotí 

septembrová dobrovoľníčka Hanka. “Ale keď tam ľudia o rok opäť nanesú bordel, vezmem 

vrece a pôjdem upratovať znova.” Odpoveďou na výčitky rodinných príslušníkov, ktorí 

nezabudli pripomenúť, že rovnaké nadšenie, aké venujeme čistote verejných priestranstiev, by 

sme mohli dožičiť aj vlastným bytom, je nádej, že táto donkichotská námaha snáď nezostane 

naveky nepovšimnutá. Niekto z ľudí, ktorí pri venčení psov budú musieť prekračovať naše 

vrecia s odpadkami, sa možno raz obzrie okolo seba a zapíše si do hlavy pomyselný 

výkričník. A keď nabudúce uvidí v priestore, kam bežne chodí a kde žije, viac odpadu mimo 

smetiakov ako v nich, možno mu napadne, že vziať rukavice a vrece a rýchlo ich pozbierať je 
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jednoduchšie a efektívnejšie ako písať sťažnosti na Lampáreň. Bolo by to malé víťazstvo, ale 

veľká radosť. 

Diskusia 

Ta veta s tymi siestimi ciarkami je pekna :) 

— leyla · 29. október 2007, 18:43 · # 

 

aky dobry odborny nazov na bongo…waaau….ale super clanok, vazne…skladam klobuk z 

mojej hlavy pred tebou, ze este dnes zije niekto takyto ako ty a kamosi… 

— dominika · 6. november 2007, 09:52 · # 

 

Super clanok…dobre vyjadrovanie…:)) 

— misel · 6. november 2007, 09:54 · # 

28.4.2007. kultúra Heslo je plyš 

Autor textu: Martina Magicová, 4. ročník 

 

Zdroj: bleskovky.sk 

Dôležité je dohodnúť si heslo, únikové, zachraňujúce, tajomné, vaše. Také heslo je vážne 

dobrá vec… Pomôže Vám zabaviť sa ťarchy prílišnej reality dnešného aj budúceho sveta 

alebo naopak , v okamihu sa do nej vrátiť. Dôležité je, aby heslo fungovalo a poznali ho obaja 

zúčastnení. 

Irvin Mirský sa po mesiacoch samoty, ktoré strávil dostatočne ďaleko od pretechnizovaného 

sveta, vracia. Vracia sa do sveta, v ktorom na človeka číhajú rôzne podoby závislostí, ľudia s 

majetníckymi sklonmi, túžiaci aj po falošnej láske, po vášni a živočíšnom vzrušení. Zavíta do 

najúžasnejšieho miesta miest – do City, mesta, kde si každý skúša splniť svoj sen 

nasmerovaný na cestu k úspechu, láske, vzťahom. Jeho „nový život“ sa však stáva len akýmsi 

virtuálnym bojom o prežitie. Jeho čistá duša sa v chaose mestského smogu a ruchu áut mení 

na fanatickú. Medziľudské vzťahy, tie reálne a priame, komunikácia z očí do očí sa mu stanú 

ľahostajné. Myslí len na jedno, ak vôbec myslí.... koná impulzívne a neskôr až posadnuto. 

Stáva sa závislý od internetovej pornografie, od virtuálneho sveta falošného vzrušenia. 

Z ošiaľu spôsobeného dneškom, čo mimochodom človeka vôbec neospravedlňuje, sa mu 

pokúša pomôcť kamarátka Nokia. Ľudia v tomto svete sa bežne volajú podľa známych 

značiek a komunikujú už iba prostredníctvom najmodernejších technológií, Aj “Nokia, 

connecting people”, sa stráca, nie však natoľko ako Irvin. Naučila sa vo “virtuálnej realite” 

pohybovať, brániť sa pred ňou spôsobom jej vlastným. 
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Všetkých ovláda elita disponujúca mocou. Mexx, všetko musí byť xx a Klaus, predstavitelia, 

ktorí zaručujú úspech – manipulátori, v duchu hesla kto z koho, bossovia. 

Mozaika je ukončená. Poskladá si ju každý, kto si pozrie divadelné spracovanie románu Plyš 

Michala Hvoreckého v divadle Aréna. Hra, ako ju tvorcovia nazvali “O mäkkých veciach v 

tvrdom svete” je zaujímavá, a to nielen scénou, ale aj hereckými výkonmi. Ľuboš Kostelný v 

hlavnej úlohe očarí diváka svojím prirodzeným a nenúteným prejavom a Csongor Kassai 

úputa (ako vždy) svojou charizmou a nenapodobiteľným prejavom. 

Ak ste zvyknutí na klasiku Slovenského národného divadla,ako prvá Vás hneď prekvapí a 

možno aj zarazí minimalistická scéna len s nevyhnutými rekvizitami. Pripravte sa na 

netypické výstupy hlavných postáv v podobe vnútorných monológov v protiklade s ich 

excentrickými dialógmi. Zaujímavé je aj oživenie hry v podobe videoprojekcie, ktorá už čoraz 

viac preniká do súčasného divadla. 

Hra na mňa zapôsobila svojou inakosťou, na akú som doteraz nebola zvyknutá. Priznám sa, 

išla som si ju pozrieť zo zvedavosti a kvôli Ľubošovi Kostelnému. Herecké výkony 

nesklamali, hra však akokeby celý čas len kĺzala po povrchu, a tak je na divákovi, do akej 

miery bude nad načrtnutými problémami uvažovať a nad ktorý vyzdvihne tie ostatné. 

Diskusia 

Ty si odkedy štvrtáčka, Maťa? 

— Michal Liba · 29. apríl 2007, 14:56 · # 

 

sa mi to tiež nejak nezdalo, také dievča u nás nemáme 

— jaap · 2. máj 2007, 19:49 · # 

 

jasné, že nie som štvrtáčka, to musel zapríčiniť nejaký škriatok :-) 

— martina · 3. máj 2007, 16:24 · # 
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10.3.2007 kultúra Bábkové divadlo je alternatíva aj pre dospelých 

Autor textu: Lenka Mlynčeková, 3. roč 

Zdroj: Gabriel Baláž 

Ako by ste reagovali, keby vám priateľ navrhol navštíviť bábkové divadlo? Najskôr by ste to 

asi považovali za vtip a kontrovali by ste: “Jasné a potom môžeme ísť na kolotoče…” 

Vyštudovaná bábkoherečka Linda Petráková je na reakcie tohto typu zvyknutá. Ak vás viac 

než komercia zaujíma alternatívne umenie, môžete práve bábkové divadlo zaradiť do svojho 

sobotného programu. A zábrany, že máte o trochu viac ako desať rokov, pokojne hoďte za 

hlavu. 

*Bábkoherectvo určite nepatrí medzi bežné profesie. Kedy ti v hlave skrsla myšlienka, že by 

si chcela tvoriť tento druh umenia? * 

V skutočnosti to bol návrh režisérky v senickom divadelnom súbore Zádrapky, kde som 

pôsobila tri roky. Mne a ďalšej kolegyni odporučila, že bábkoherectvo by pre nás bolo lepšie 

než herectvo. Vtedy sme ešte netušili, o čo presne ide. Vysvetlila nám, že na 

pražskej DAMU sa tento odbor nazýva „alternativní herectví“. Tým sa vysvetľuje, že nejde o 

klasickú činohru ale o experimentálne herectvo. To je princíp bábkového divadla aj na 

Slovensku. Nedá sa povedať, ako je istý úzus, že bábkové divadlo je iba pre deti. Je to 

bábkové herectvo. Po takomto vysvetlení sme uznali, že nás bude baviť viac ako činohra. 

Hoci som pôvodne na takúto umeleckú školu ani nechcela ísť, nakoniec som ju uprednostnila 

pred inými. 

*Skús priblížiť, v čom spočíva štúdium bábkového divadla na VŠMU. * 

Hodiny sa delili na teoretické a praktické. Teoretické predmety boli napríklad dejiny 

bábkového divadla, dejiny svetového divadla alebo javisková reč. Hlavný predmet bol 

praktický – bábkoherecká tvorba, kde sme sa zoznamovali s rôznymi druhmi divadla a bábok. 

Naša ročníková vedúca, pani Marta Žuchová, ktorá vodila napríklad Kuka, Harvepína, alebo 

starší si budú pamätať Slniečko na rukavičke, je jeden z najlepších pedagógov, ktorých sme 

mohli dostať. Veľmi nám vychádzala v ústrety a snažila sa získavať režisérov, s ktorými by 

nás to bavilo. 

*Ako vyzerala príprava tvojho prvého predstavenia? * 

Bolo to v prvom ročníku štúdia. Predstavenie sa volalo Kroky do tmy. Rozhodli sme sa 

zapojiť čo najviac druhov bábkového divadla. Využili sme tieňohru, iluminiscenčné divadlo 

(na čiernom pozadí sú viditeľné iba biele dekorácie, ktoré sú dôležité a pri UV-žiarovke 

svietia na modro), pohybové divadlo a čisto hereckú časť. Použili sme rôzne druhy hudby, 

klasiku alebo skupinu Dead can dance. Na témy ľudská povrchnosť alebo hodnota lásky a 

peňazí v živote vznikli ucelené časti, z ktorých sme utvorili predstavenie. Musím povedať, že 

prváci väčšinou nechodia na festivaly, keďže sa s divadlom iba oboznamujú. Naše prvé 

predstavenie však malo úspech aj na festivaloch. Bola to zábava, lebo nám nikto nič nenútil, 

scénu sme si robili sami, kostýmy sme si vypožičali. 

*V súvislosti s kostýmami ma napadlo, či si bábky vyrábate sami, alebo ako sa k nim 

dostávate? * 

https://web.archive.org/web/20071221103047/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/358/babkove-divadlo-je-alternativa-aj-pre-dospelych


S bábkami nám pomáhajú študenti bábkovej scénografie. Počas štúdia sme zažili spoluprácu 

so študentmi réžie – dramaturgie, ktorí vytvorili dramatizáciu predstavenia, scénografi robili 

bábky a my sme hrali. 

*Spomínala si, že publikum netvoria len deti. Aké predstavenia hráte pre dospelých? * 

Naozaj neplatí, že bábkové divadlo musí byť infantilné a spájať sa s deťmi. Počas ôsmych 

semestrov sme odohrali asi len štyri predstavenia pre deti. Chodili na ne buď organizované 

skupiny zo škôlok a škôl a cez víkendy chodili rodičia s deťmi. Ak šlo o experimentálne 

divadlo, chodili študenti alebo dospelí, ktorí vyhľadávajú tento druh divadla. 

*S akými reakciami divákov sa stretávate? * 

To závisí, samozrejme, od toho, ako sa predstavenie vydarí. Najpozitívnejšie odozvy sme 

mali asi na predstavenie Macbeth, kde som stvárnila hlavnú úlohu Lady Macbeth. Išlo tiež o 

experimentálne predstavenie s obrazmi a ukážkami až komixového typu. Malo veľmi rýchly 

spád a bolo pekne výtvarne urobené. Divákom sa páčilo, že popri zachovaní Shakespearovej 

témy sme ideu preniesli do súčasnej doby. 

*Bábkové divadlo nie je v médiách zvlášť propagované, nevenuje sa mu dostatok reklamy. V 

čom ešte vidíš problémy bábkového divadla? * 

Podľa mňa by malo bábkové divadlo väčšiu návštevnosť, keby bola verejnosť viac 

informovaná. Je potrebné rozšíriť nielen reklamu v médiách, ale najmä fotky z predstavení, 

prostredníctvom ktorých by si ľudia vedeli lepšie predstaviť, o čo ide. Tiež nie je dostatok 

mladých ľudí, ktorí by mali chuť venovať sa a propagovať tento druh divadla, keďže nie sú 

kvalitne finančne ohodnotení. 

*Do akej miery funguje na Slovensku konkurencia vo sfére bábkového divadla? * 

Konkurencia tu nie je veľká. Máme päť štátnych divadiel, a to v Bratislave, Košiciach, 

Banskej Bystrici, Nitre a Žiline. Venujú sa predovšetkým detským predstaveniam, pretože po 

nich je dopyt. V Nitre sa stalo, že Divadlo Andreja Bagara sa tento rok rozhodlo zamerať na 

detského diváka. Tým konkuruje nitrianskemu bábkovému divadlu. Môže sa stať, že stáli 

diváci Bábkového divadla prejdú ku konkurencii. 

*Na druhej strane, je to šanca pre Bábkové divadlo, ktoré sa môže zamerať na dospelého 

diváka… * 

Je to možné, ale riskantné. Veľa ľudí sa tomu nechce venovať. Tu je rozdiel medzi českým a 

slovenským divákom. Len v Prahe sa robí množstvo alternatívnych bábkových i činoherných 

predstavení. Českému divákovi nepríde zvláštne ísť do bábkového divadla. 

*Nakoľko je v bábkoherectve dôležitá kolegialita? * 

Práve v kolegialite je rozdiel medzi bábkovým a činoherným divadlom. V činohre hrá každý 

herec sám za seba. Vládne tam veľká konkurencia. Ale v bábkovom divadle je veľmi dôležitá 

súhra, cítenie partnera. Môže sa stať, že nohy vodí jeden človek, ruky druhý, telo a hlavu tretí 

a hlas môže robiť štvrtý. Niekedy sa nedá povedať, kto hrá hlavnú úlohu. 



*Iste máš v zásobe plno zážitkov z predstavení… * 

Mnohé trapasy už beriem ako súčasť hry. Ale najhoršie, čo sa bábkohercovi môže stať je, keď 

mu spadne bábka. Na festivale v Nitre sa stalo, že spolužiak mal ešte z predchádzajúcej noci 

dosť veľa promile v krvi. Hrali sme tieňohru s malými bábkami, kde vidieť každý pohyb. 

Keďže nevedel poriadne udržať rovnováhu, jeho bábky boli veľmi roztrasené, chodili šikmo a 

divne sa pohybovali… Ďalšiemu spolužiakovi, ktorý tiež holdoval alkoholu a k tomu mal ešte 

aj slabšiu pamäť, sme nahadzovali texty spôsobom: “Nechcel si náhodou povedať, že toto a 

toto?” “Áno, áno: toto a toto.” Alebo sa stane, že človek výjde na javisko, keď nemá a treba 

porozmýšľať, ako sa z toho dostať. 

Diskusia 

bábky mám rád, ale väčšinou sa s nimi moc nestretávam 

ďakujem za priblíženie 

— jaap · 18. apríl 2007, 09:25 · # 
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4.3.2007 kultúra Keď sa herci "rehocú" sami na sebe 

Autor textu: Lucia Cibulová, 3. ročník 

Do divadla nechodím veľmi často. O to viac sa však na predstavenie vždy teším. Nedávno 

som sa, vlastne úplnou náhodou, dostala na predstavenie činohry Slovenského národného 

divadla, s názvom Tak sa na mňa prilepila. Čakala som naozaj všeličo, ale blázinec, ktorý som 

v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava zažila, som si teda nepredstavovala ani omylom. 

Hra Tak sa na mňa prilepila má v podstate jednoduchú zápletku a nebola by až taká 

výnimočná, nebyť fantastických a v mnohých prípadoch hlavne nečakaných hereckých 

výkonov. V hlavných úlohách sa predstavili Tomáš Maštalír a Zuzana Fialová. Vedľajšie, ale 

nemenej podstatné úlohy zverili do rúk skvelých hercov ako Jozef Vajda, Richard Stanke, 

Soňa Valentová či Ján Koleník. 

Príbeh sa odohráva na pozadí vzájomne prepletených vzťahov všetkých postáv. Mladý 

šarmantný Fernand sa po dvoch týždňoch skrývania vráti k svojej milenke – barovej speváčke 

Liseth, aby jej oznámil, že sa ide ženiť s inou a ju opúšťa. Bohužiaľ, nevie ako na to. Sobáš sa 

teda pred ňou snaží všemožne utajiť, čo sa mu v mnohých prípadoch nie veľmi darí. Keď jeho 

budúca svokra pozve Liseth, aby zaspievala na predsvadobnej slávnosti, Fernand tuší, že je 

naozaj zle. Popri tom všetkom sa o Lisethinu priazeň snaží majetnícky generál a tiež čudácky 

skladateľ piesní. Život všetkým strpčuje aj nesmierne zhovorčivý a spoločenský pán, ktorému 

ale katastrofálne páchne z úst. V príbehu tak vznikajú rôzne nedorozumenia, prekérne situácie 

a vtipné scénky. 

Čo sa týka hereckých výkonov, myslím, že práve tie dodali celému predstaveniu tú správnu 

iskru a nenapodobiteľnú atmosféru. Najväčším prekvapením bol pre mňa mladý herec Tomáš 

Maštalír, ktorého som doteraz poznala hlavne z dabingu. Jeho herecký výkon bol však nielen 

najlepší v ten večer, ale aj najlepší, aký som do tejto chvíle mala možnosť zhliadnuť. A to 

nielen preto, že časť predstavenia odohral iba v krátkom bielom uteráku, ktorý sa mu 

nebezpečne zosúval z tela. 

Hra Tak sa na mňa prilepila v podaní slovenských hercov je naozaj zábavná, dokonca až taká 

zábavná, že miestami rozosmiala aj samotných aktérov, a burácali sme všetci spoločne. 

Jedinečný kontakt divadelných hercov so zaplneným publikom bol skutočne dokonalý. 

Záverečný standing ovation si táto veselá skupinka z javiska za svoj neuveriteľný výkon 

naozaj zaslúžila. 

Ak ste pripravení váľať sa v divadle od smiechu a tlieskať odušu, potom vám už nič nebráni v 

tom, aby ste sa vybrali na predstavenie Tak sa na mňa prilepila. Azda len to, že väčšina 

predstavení je v tomto období beznádejne vypredaná… 
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8.7.2008 médiá eFeM_éra? 

Text: Filip Domovec, 4. ročník 

Bolo asi deväť hodín večer a ja som sa niekde na polceste poslednýkrát otočil smerom za 

Prahou, z ktorej som odchádzal po letnom semestri. Ocitol som sa až v úzkych keď som si 

uvedomil, že nad ňou nesvieti zapadajúce slnko. Smerujem predsa zo západu na východ. 

Logicky, a prihliadajúc exaltickým spomienkam na Prahu, musí byť nad Bratislavou väčšia 

tma. Pomyslel som si, že by to mohlo azda byť božie znamenie, že ma Bratislava láka napriek 

mojim neblahým precedensom. Vysvitlo však, že som sa po D1-tke vybral opačným smerom 

a od Slovenska sa vlastne vzďaľujem.    

  

 Rádio FM 

Zdroj: www.cat3.tv  

Keď som sa po cestovateľských obštrukciách konečne dopravil do želaného, od slova želé, 

mesta, moje predtuchy sa začínali napĺňať. Všetko mi nejakým spôsobom vadilo. Len čo som 

opustil auto, hneď ma na prechode v Petržalke takmer prevalcoval miestny hooligan. Zašiel 

som na pivo, ale pri pití čapovaného bažantu som rozmýšľal nad malým pozmenením 

Genesisu na „buď Budvar!" Druhý deň som to vyskúšal v knižnici, ale autori, ktorí mi boli tri 

mesiace samozrejmosťou, sú našej bratskej sláve neznámi, ako Michel Houellebecq či Witold 

Gombrowitz. Do Slovenskej národnej galérie som sa, po tom, čo som videl vo Veletržním 

paláci, bál vstúpiť. 

  

Zavrel som sa teda doma a rozhodol, že budem nasávať nejakými inými spôsobmi. Hudba - 

melancholický pokrm nás, ktorí žijeme láskou, dočítal som sa raz a odvtedy počúvam inak. 

Som náročný poslucháč a tak ma znova nesklamalo Rádio_FM. Vtedy som si uvedomil, že 

v Prahe vlastne neexistuje nijaké dobré rádio. Povráva sa o nejakom Rádiu 1, ale nikdy sa mi 

ho nepodarilo naladiť, takže ostávam pri svojom predchádzajúcom tvrdení. Áno je to tak. Je 

to jediná vec, samozrejme okrem dôležitosti najvyššej budovy, ktorá je v Bratislave lepšia. 

Máme tu Rádio_FM. 

  

Som rád, že aj po zmene vysielania sa rádiu naďalej darí a toto konštatovanie sa ako jediné 

nehodí na aktuálny slogan „čokoľvek, čo nečakáte", keďže ďalší úspech Rádia_FM očakáva 

každý spriaznený poslucháč. Dokazuje to najlepšie playlist, moderátori, a nie tak najstaršie aj 

exkluzívna spolupráca s festivalom Bažant Pohoda 2008, keď venovali celý deň vysielania 

tomuto, o nič menej významnému festivalu. Na škodu by nebolo ani keby sa ujala relácia 

Klasika_FM, ktorá vo vysielaní absentuje kvôli neobsadenému moderátorskému postu. FM 

éra vo verejnoprávnom Slovenskom rozhlase je veru nevídaná, treba len dúfať, že sa z nej 

nestane efeméra. 

https://web.archive.org/web/20080809172122/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/1323/efem_era


Diskusia 

Neberiem autorovi jeho názor, ale kedy už, prosím, toto (v poslednom čase) priam nevídané 

rozplývanie sa produkciou Radia_FM skončí? To je akože teraz nejaký trend počúvať takéto 

“mimo-veci”, nepočúvateľné? Len preto, že ostatné rádiá hrajú tvrdú komerciu a stále 

dookola “hity leta” musí byť práve toto rádio nejako extra vyzdvihované? Nemyslím si, že by 

bolo čímsi jedinečné a ja osobne by som si ho nikdy nezapla, ani z donútenia… A 

mimochodom, milý Filip, ak sa Ti tu nepáči, zober sa padaj, odkiaľ si prišiel! Praha je ozaj 

neporovnateľná s Bratislavou, no to azda každý vie, načo ešte pripisovať tie Tvoje úbohé 

skúsenosti. Pre podobné vyjadrenia sa potom stáva, že Bratislavčania “cezpoľných” 

vyslovene neznášajú – a povedzme si pravdu, že sa ani nie je čomu čudovať... 

— Terry · 9. júl 2008, 09:02 · # 

 

hm..Terry..zase nejaka trapka z hornych-dolnych, co nadovsetko miluje 

Bratislavu?Och,ludia,kedy konecne prestanete drazdit inych? 

— kim · 9. júl 2008, 15:04 · # 

 

hahahahhaaaaa, no terry mala asi zly den :D filip, pohoda, ja ti fandim. a na adresu FM len 

tolko, ze som rada, ze je na co prepnut, ked ma clovek vyse hlavy komercarne (a to 

nehovorim, ze vsetko, co na FM hraju, mi prave vyhovuje) 

— haha · 10. júl 2008, 18:16 · # 

 

absolut suhlas. FMko je najpocuvatelnejsje v slovenskom eteri.  

inac nevim preco by sa nemohol filip postazovat na BA. ja tam zijem 21 rokov milujem to 

tam a napriek tomu ma na nej kopa veci sere… 

— machula · 11. júl 2008, 22:28 · # 

 

a ja ze nato je tu kontrola komentarov, ked sa niekto nevie kontrolovat… po dvoch mesiacoch 

clovek klikne na webjournal a tu toto… idem dalej prazdninovat. 

— et · 29. júl 2008, 01:46 · # 

mailto:terezkam@gmail.com
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haha, ano, moj prispevok tam pre istotu nedajte. mamma mia… 

— et · 5. august 2008, 15:03 · # 
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4.7.2008 médiá Na internete dominujú britskí novinári 

Text: Jozef Pavúk, 4. ročník 

Britskí novinári blogujú a nakrúcajú video radšej než ich kolegovia na kontinente. Podľa 

štúdie o európskej digitálnej žurnalistike 61 percent britských novinárov uviedlo, že ich 

denník ponúka na svojej stránke aj video. V ostatných krajinách to potvrdilo 41 percent 

respondentov.  

 

Internet už presiahol do všetkých životných oblastí 

Zdroj: obrazky.4ever.sk  

Viac ako tri štvrtiny britských novinárov považuje využívanie multimédií pre spravodajské 

pokrytie udalostí za najväčšiu výzvu v ich kariére. 

Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 347 novinárov z deviatich európskych krajín, ukázal, že 

najviac blogujúcich novinárov je na ostrovoch. Až 85 percent britských novinárov potvrdilo, 

že blogy su súčasťou webstránok. 

Iba 10 percent novinárov z kontinentu a 14 percent novinárov z ostrovov potvrdilo, že majú 

za sebou kurz pre prácu s multimédiami. Prieskum tiež ukázal, že tretina novinárov používa 

blogy ako jeden zo zdrojov informácií. Štvrtina blogy cituje. 

Podľa novinárov má internet na žurnalistiku veľký vplyv, ktorý sa prejavuje najmä v 

množstve a exkluzivite informácií, ktoré musia prinášať. Tri štvrtiny britských novinárov to 

považuje za najväčšiu zmenu posledných rokov oproti 46 percentám novinárov na kontinente. 

Prieskum konštatuje, že európski novinári očakávajú pozitívny vplyv internetu na ich prácu a 

to aj napriek tlaku vydavateľov, aby produkovali viac správ a využívali pritom nové médiá. 

  

http://www.europeandigitaljournalism.com/default.asp 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20080809172103/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/1322/na-internete-dominuju-britski-novinari
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1.7.2008 médiá Hudobné pozdravy v rusínskom jazyku 

Text: Jozef Pavúk, 4. ročník 

Rádio Pátria vysiela každú sobotu a nedeľu od 15. do 17. hodiny reláciu Hudobné pozdravy. 

Relácia sa teší mimoriadne obľube už niekoľko generácií. Najmä tá staršia si bez tejto relácie 

nevie predstaviť relax počas dvoch dní voľna. Kulisa tejto relácie, znejúca z tranzistora na 

každej záhrade a v každej verande, neodmysliteľne patrí k východnému Slovensku. 

 

Rusínska menšina na Slovensku 

Zdroj: www.metropolislive.cz  

Nie je ničím výnimočným, že rodina sa zíde na oslave svojho blízkeho a spoločne netrpezlivo 

celé popoludnie čaká na prečítanie pozdravu. Väčšinou je pripravená aj MC kazeta, ktorá 

prečítaný pozdrav zveční alebo minimálne umožní opakované prehratie. 

  

Na margo tvorcov relácie - hudobného redaktora Viktor Hačšáka a moderátora Jaroslava 

Sisáka - je potrebné povedať, že sa vďaka svojej profesionálnej práci získali srdcia nielen 

rusínskej menšiny, ale majú stálych poslucháčov po celom východnom Slovensku. Hoci ich 

autorský a redaktorský vklad nie je taký veľký, ako u iných redaktorov pri iných reláciách na 

tejto stanici, ide však o mnohogeneračnú reláciu, a navyše mimoriadne obľúbenú na východ 

od Bratislavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20080817133325/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/1319/hudobne-pozdravy-v-rusinskom-jazyku


 

17.6.2008 médiá Evelína, ktorá má rada skoré rána, žiaľ, chodí v otrasnom župane 

Text: Mária Graňáková, 4. ročník 

  

 

Nedeľné ráno hostí rádio Regína akási neznáma pani Evelína. Na môj prvý dojem pôsobila 

skôr ako nevydarená dídžejka diskotéky pre pamätníkov, ktorá pomedzi hudbu preplietla tu i 

tam čosi klišéovité a naoko povzbudivé. Už to meno mi prišlo pomerne divné, nehovoriac o 

tom, že má rada skoré rána. A keďže „ranní ptáče prí dál doskáče", rozhodla som sa pozrieť 

tejto záhadnej pani na zúbky (alebo skôr protézu?). Prípadne aj vyzistiť, aké to ranné 

rozprávanie o živote a peknej literatúre, o dobrých správach, zaujímavých ľuďoch a životných 

hodnotách, vlastne je. 

 

Moje ráno s Evelínou  

Zdroj: www.telegraph.co.uk  

S Evelínou sa nám o siedmej ráno začala prihovárať Eva Reiselová. Jej úvodná reč ma takmer 

motivovala, aby som vstala z postele a preladila na inú stanicu. Vydržím, hovorím si. Pieseň 

bude hádam lepšia. Mýlim sa. Driemem. Začujem akýsi príbeh o trojhlavom drakovi, hm. 

Aha, ktosi kúpil obraz draka na aukcii, aby prispel na dobrú vec. Od toľkej dobrotivosti ľudí 

ma uši rozboleli. Smutné, ale je to tak. Naše uši nielen otupeli na sladké sentimentálne reči 

pýtajúce peňažné príspevky, ktoré skončia v bohvieakej peňaženke a použijú sa na bohvieaký 

účel. 

Nasledovali piesne podobného alternatívneho typu s podtitulom „uspávamehadov". Hrdá 

sama na seba, že som sledovanie relácie zatiaľ prežila, som sa s miernou nechuťou zahryzla 

do ďalšieho z príbehov. Fúha, tento mal aj pointu. Aj pieseň má už ako-taký rytmus. Hm. Asi 

sa na Regine konečne prebúdzajú a Evelína si vyzliekla ten otrasný župan. Fádnosť 

moderátorkinho hlasu oživilo rozprávanie lekára Jozefa Mikloška, šéfa organizácie Úsmev 

ako dar, o jeho životných prioritách a otcovstve. 

Polovica relácie za mnou a ja skôr spím ako vstávam. Ešteže je nedeľa. Počúvam ďalej, 

čítanie z literárnych diel, opäť bez pointy. Pardon, možno len ja som nepochopila, čo chcel 

Ľubomír Feldek vo svojej Rozprávke pred bdením povedať. Smrekova Stará pani bol už o 

čosi lepší výber. V tridsiatejpiatej minúte sa mi konečne do ušú dostáva lahodná hudba. Pri 

päťdesiatminútovej relácií dosť smutné. Nevadí, niekedy sa proste nedarí. 

Aspoň záver sa im ale vydaril. Citátmi slávnych osobností sa predsa ešte nikdy nič 

nepokazilo. Treba staviť na istotu. Zopäť povzbudivých myšlienok ako bodka relácie si 

zaslúžilo viac pozornosti ako celých predošlých päťdesiat minút. Som rada, že iné nedeľné 

rána radšej snívam svoje vlastné sny, počúvam svoju vlastnú hudbu, žijem svoj vlastný 

príbeh, a nič mi neservíruje akási podivná pani Evelína v ešte podivnejšom župane. 

https://web.archive.org/web/20080927074236/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/1300/evelina-ktora-ma-rada-skore-rana-zial-chodi-v-otrasnom-zupane


 

2.6.2008 médiá Boris Filan, šofér so skúsenosťami 

Text: Ľubomíra Pendráková, 4. ročník 

  

V Pálenici Borisa Filana, zábavnom programe pre každého, komu to páli, to 24. mája nielen 

pálilo, ale každého poslucháča to isto iste aj zapálilo, rozpálilo, popálilo, spálilo, niektorých 

možno napálilo. Reč bola o autách. Z témy, o ktorej som si pôvodne myslela, že mi nič 

nehovorí, sa vykľula jedna z najvtipnejších relácií, aké som kedy v éteri Slovenského rozhlasu 

počula. Programu vôbec neublížila (možno práve pomohla) neprítomnosť hosťa. Je priam 

neuveriteľné, aké originálne prirovnania a metafory dokáže do svojho rozprávania Boris Filan 

zamotať a podporiť ich výberom viac ako vhodnej hudby. 

  

Interiér auta má svoje nezameniteľné čaro 

Zdroj: www.charlesphoenix.com  

V relácii sa na moje veľké potešenie nehovorilo o technickej stránke auta - ak tak už o 

technickej stránke udalostí odohrávajúcich sa v aute. Už viem, že správne šoférske fajčenie je 

štýlom jedna po druhej, čo znamená v teórii neverbálnej komunikácie choreografia nôh ženy 

spolujazdkyne, ako vyzerá rituál správneho jedenia v aute, prečo vyvinuli automatickú 

prevodovku, či akú vzdialenosť je najvhodnejšie prejsť pri nadväzovaní vzťahu so 

spolucestujúcim. Dozvedela som sa aj to, že muži v aute pri jazde so ženou podávajú výkon, 

ktorý dokážu len ryby a jeden vzácny druh sovy a to pozerať každým okom inam a že dobrá 

muzika v aute je ako šoférova tretia ruka. 

Dúfam, že neporuším žiadne autorské práva, ale nedá mi nezopakovať aj zopár teórií, ktoré 

Boris Filan v relácii vyriekol: 

* byť šoférom je vzrušujúce, trošku nemravné a veľmi erotické („Veď kto má v živote lepšie 

baby. Ministri či šoféri?") 

* v autostopoch aj vo vyhasnutom chlapovi ožije neskrotný žrebec 

* auto je najerotickejšie prostredie na svete, je ako stvorené na to, s niekým si niečo začať a 

úplne dokonalé v tom začatom pokračovať; je to sladká pasca, erotický azyl, zátková 

karanténna izbička na kolesách 

* a rada pre zúfalcov: kto nemá s kým, môže si nájsť lásku na Krížnej alebo na výpadovke 

smerom do Rusoviec. 

Diskusia 

Má Boris Filan, “šofér so skúsenosťami”, skúsenosti aj z Krížnej a Rusoviec? :-) 

— demek · 2. jún 2008, 22:30 · # 

https://web.archive.org/web/20080927074211/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/1285/boris-filan-sofer-so-skusenostami
mailto:demek@atlas.sk
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hmmm, pravdu povediac sa boris filan do skupiny zufalcov priamo nezaradil. ale ani sa z nej 

nevyclenil :) 

— lubka · 2. jún 2008, 23:58 · # 
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12.5.2008 rodová rovnosť V Bratislave si pripomenieme medzinárodný Deň boja proti 

homofóbii 

Text: Romana Schlesinger, 3.ročník Bratislava 5. mája 2008, Queer Leaders Forum 

Neformálna skupina mladých aktivistov a aktivistiek Queer Leaders Forum (QLF) upozorní v 

sobotu 17. mája v centre Bratislavy v rámci medzinárodného Dňa boja proti homofóbii 

bratislavskú verejnosť na problém homofóbie a xenofóbie spoločnosti i ľudí, ktorí ju 

vytvárajú. 

„Projekt QLF Spoznajte nás - Deň boja proti homofóbii chce predstaviť gejov a lesby ako 

obyčajných ľudí, ktorí žijú v tej istej spoločnosti, v tom istom meste, kráčajú po tých istých 

uliciach a riešia podobné problémy ako ich okolie, často ale aj také, ktoré ich heterosexuálni/e 

vrstovníci a vrstovníčky ani nevidia, ani ich nemusia riešiť," vysvetľuje víziu projektu 

Romana Schlesinger, jedna z jeho koordinátoriek a dodáva: „Našou ambíciou je poskytnúť 

majoritnej spoločnosti v Bratislave príležitosť spoznať gejov, lesby a ich priateľov osobne, 

pretože najmä osobný kontakt má podľa nás silu odbúravať strach a bariéry medzi ľuďmi." 

QLF spoločne s ďalšími ľuďmi z ľudskoprávnych mimovládnych organizácií bude 

dopoludnia 17. mája na bratislavskom Námestí SNP a popoludní na Hlavnom námestí 

rozdávať informačné materiály o homofóbii a dúhové stužky tým, ktorí/é prejavia záujem ňou 

deklarovať podporu odstráneniu homofóbie a diskriminácie. 

„Motiváciou projektu i existencie QLF však nie je ale „len" odbúravanie predsudkov majority 

voči neheterosexuálnym ľuďom, ale aj zvýšenie vzájomnej reflexie a komunikácie verejnosti 

a gejskolesbickej komunity a hľadanie spoločnej cesty, vedúcej k odstránenie nerovnakých 

nastavení občianskych a ľudských práv sexuálnych menšín na Slovensku," doplnila Hana 

Fábry, supervízorka projektu, ktorý finančne podporila donorská skupina young4BA pri 

Komunitnej nadácii Bratislava a Prvé lesbické združenie Museion. 

O QLF: 

Queer Leaders Forum (QLF) je neformálna skupina aktivistiek a aktivistov, ktorá vznikla v 

roku 2007 z iniciatívy Prvého lesbického združenia Museion a za finančnej podpory Nadácie 

otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Jednu z pracovných neformálnych skupín 

QLF tvoria prevažne študenti a študentky bratislavských vysokých škôl vo veku od 18 do 28 

rokov, ktorí/é projekt ku Dňu boja proti homofóbii realizujú. 

Cieľom QLF je otvorene diskutovať medzi sebou, ale hlavne so slovenskou spoločnosťou o 

témach diskriminácie, xenofóbie a homofóbie, ľudskoprávnych problémoch sexuálnych 

menšín a odbúravať diskriminačné postoje a stereotypy, zakorenené v povedomí (nielen) 

majoritnej časti slovenskej populácie. 

Ambíciou QLF je vybudovanie funkčnej celoslovenskej i regionálnej aktivistickej siete queer 

lídrov a líderiek vo vnútri gejskolesbickej komunity a interakcia a spolupráca medzi hetero- a 

nehetero- spoločnosťou na Slovensku. 

 

https://web.archive.org/web/20080920002549/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/1243/v-bratislave-si-pripomenieme-medzinarodny-den-boja-proti-homofobii
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11.2.2008. glosa Gurmánska reforma školstva à la SNS 

Autor textu: Stanislava Luppová, 4. ročník 

Ministerstvo školstva, ktoré spravuje SNS, nelenilo a pripravilo rozsiahlu školskú reformu. 

Vyzerá to tak, že ministerstvo je živnou pôdou grafomanov. Návrh zákona je totiž štyrikrát 

dlhší ako ten, ktorý je platný v súčasnosti. Okrem toho, že reforma radikálne znižuje počet 

vyučovacích hodín fyziky a ďalších prírodovedných predmetov, prikazuje napríklad aj 

školským jedálňam pripravovať jedlá podľa receptúr charakteristických pre príslušné územie. 

Zlá správa pre všetkých labužníkov. V iných krajinách sa snažia jedálne v prvom rade spĺňať 

výživové normy a uvažujú najmä o tom, ako zvýšiť spotrebu zeleniny a znížiť počet 

mäsových jedál. Na Slovensku však bude zdravý vývin dieťaťa dosiahnutý 

lokálpatriotistickým jedálnym lístkom. 

Ako prvé dajú školskí stravníci zbohom káhirským špagetám. Na čínu môžu rovno zabudnúť 

a takisto si ich maškrtné jazýčky prestanú pochutnávať na koložvárskej kapuste, 

granadírskom pochode či  čevabčiči, ktoré je pôvodom z Juhoslávie. Môžeme menovať ďalej: 

francúzska polievka, čiernohorský či viedenský rezeň, grécky šalát, anglická zelenina, 

maďarský a segedínsky guláš, vepřo knedlo a tak ďalej. Aká bude nutričná skladba 

nacionalistického jedálnička? Na Orave sa nič nepokazí zemiakmi a kyslou kapustou, 

v Komárne a okolí deťom doprajeme konskú dávku červenej papriky. Tá by sa však deťom 

maďarskej národnosti mohla primiešavať rovno do sunaru. Túto kapitolu však rezort školstva 

možno radšej prenechá kolegom zo zdravotníctva. Zamysleli sa však tvorcovia zákona nad 

možnosťou, že by sa dieťa zo severu odchované na krumpľoch, presťahovalo s celou rodinou 

na juh Slovenska? Kto bude mať na svedomí nešťastníka predávkovaného červenou 

paprikou? Nacionalizmus vo vláde sa dá za istých okolností prežrieť, ale v jedálničku môže 

školákom pekne pokaziť žalúdky. 

Diskusia 

Nacionalizmus sa nedá za žiadnych okolností prežrieť ani vo vláde, ale keď nám ešte začnú 

diktovať, čo máme jesť, tak zbohom s nami…  

Inak, platí to aj pre vysoké školy? Ja koložvársku kapustu milujem a tá jedálenská je lepšia 

ako doma od maminky. 

— no name · 11. február 2008, 17:42 · # 
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7.2.2008.spoločnosť India sa učí abecedu vzdelania 

Autor textu: Andrea Szőcsová, 4. ročník 

Vzdelanie je najlepšou investíciou do budúcnosti, tvrdí Arnab Ghosh, dvadsaťšesťročný 

sociálny pracovník pôsobiaci v najchudobnejších oblastiach Indie. Šesť rokov po vyhlásení 

nezávislosti žije v bývalej kolónii okolo štyridsať percent neplnoletých detí. S akými 

problémami sa stretáva jeden z najrozsiahlejších školských systémov sveta? 

Indické školské lavice sú plné ako nikdy v histórii, teda ak môžeme o laviciach vôbec 

hovoriť. Dobrým základom pre výučbu je učiteľ s maturitou, budova s jednou ošarpanou 

miestnosťou a vrecami ryže, ktoré slúžia ako improvizované stoličky a okolo poludnia ako 

obedy pre hladných žiakov. Väčšina pedagógov nemá k dispozícii ani učebnice. Často ani 

svojich študentov nevie zadeliť do ročníkov. Úroveň vzdelania je stále veľmi slabá. Čítať 

vedia štyri z desiatich vo veku dvanásť rokov a s matematikou to nie je o nič slávnejšie. 

  

Podľa učiteľa - dobrovoľníka Anraba Gosha, ktorý sa deťom z dna sociálneho rebríka venuje 

dlhé roky, je problém riešiteľný. Rodičia týchto detí si nemôžu dovoliť súkromné školy, ale 

už samotný fakt, že svoje ratolesti pošlú do lavíc a nie na polia, kde zarobia desať centov za 

deň, je pozitívny. Výskumy mu dávajú za pravdu. Dieťa vzdelaného rodiča, pojem vzdelaný 

treba v Indii brať s rezervou, má oveľa vyššiu pravdepodobnosť poslať vlastnú ratolesť do 

školy ako rodič analfabet. 

  

No priamu úmeru medzi nárastom edukovanosti a ekonómie si uvedomuje aj indická politická 

scéna. V minulom roku vyčlenili na školský systém najviac finančných prostriedkov v 

histórii. Problém však netkvie len v nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, ale aj v korupcii 

a magicky miznúcich peňazí, ktoré sú na vzdelanie určené. Tieto sumy končia často ako 

odmeny starostov a osôb, ktoré sú dostatočne vzdelané a šikovné nato, aby zneužili verejné 

prostriedky. Napriek týmto faktom čísla hovoria o zlepšení situácie a všeobecnej nálady 

chudobných vrstiev, ktoré vzdelanie pomaly spájajú s vidinou lepšej budúcnosti pre 

maloletých. 

  

Jedno je isté, pre okaté, chudé dietky musí zmena začať už dnes, ak sa počká ďalších päť až 

desať rokov, svet ich stratí milióny. Žiadny pátos. Realita. 

  

Zdroj: New York Times 

 

 

https://web.archive.org/web/20080212141922/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/941/india-sa-uci-abecedu-vzdelania


 

7.2.2008. médiá.RÁDIO SLOBODNÁ EURÓPA 

Autor textu: Veronika Vaňková, 4. ročník 

"Telo bolo americké, duša taká, akým jazykom sa vysielalo." Takto zareagoval dlhoročný 

pracovník Slobodnej Európy (RSE) Michal Želiar na tvrdenie, že RSE bolo americkou 

rozhlasovou stanicou. Finančné prostriedky na založenie a prevádzku RSE plynuli z Ameriky. 

Odštartovať vysielanie v krajinách za železnou oponou chceli nielen Američania, ale aj mnohí 

emigranti z krajín strednej a východnej Európy. 

  

Zdroj: celamko.blogspot.com  

Príchod Slobodnej Európy na geografické územie Európy sprevádzali výroky, ktoré vznikli už 

v USA. Slobodnú Európu často parafrázovali aj ako križiacke hnutie a jej symbolom sa stal 

Zvon slobody s citátom amerického prezidenta Abrahama Lincolna: "Aby sa tento svet, 

s pomocou Božou, znovu zrodil k slobode." Vybraní ľudia priamo z Ameriky dostali za úlohu 

vyhľadať vhodných pracovníkov pre československé vysielanie rozhlasovej stanice RSE. 

  

História Rádia Free Europe 

  

Vzniku Rádiá Slobodná Európa však predchádzalo ešte viacero dôležitých udalostí. V roku 

1947 vo Washingtone vznikla Skupina pre zvláštne úlohy, ktorá mala podporovať ťaženie 

proti komunistickej propagande. 

  

Prvé plány boli, že sa začne do komunistických krajín distribuovať drobná tlač a letáky 

prostredníctvom balónov. V máji 1949 vznikla neoficiálna organizácia na obranu slobody 

európskych krajín. Išlo o Národný výbor pre Slobodnú Európu (NCFE). Allan W. Dulles sa 

stal jeho prvým predsedom. 

  

O rok neskôr získal výbor krátkovlnnú vysielačku a usadil sa v Mníchove. Začal prijímať 

zamestnancov. Prvé vysielanie sa uskutočnilo štvrtého júla 1950 z bývalej leteckej základne 

v Lampertheime. 

  

Hlavným cieľom NCFE bolo informovať približne 110 miliónov občanov strednej 

a východnej Európy, ktorí žili v "neľudských podmienkach a strachu". 

https://web.archive.org/web/20080212141848/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/940/radio-slobodna-europa


  

Aby mala organizácia väčší dosah a vplyv, pôsobila na viacerých "poliach". Okrem iného 

vytvorila agentúru Free Europe Press, ktorá informovala amerických obyvateľov o živote za 

železnou oponou. 

  

Rozhlasové a televízne vysielanie v tomto duchu dopĺňal aj mesačník s názvom Novinky 

spoza železnej opony. 

  

Organizácia NCFE výdatne podporovala utečencov v exile a vo vyše päťdesiatich krajinách 

zásobovala emigrantské skupiny svojimi propagačnými materiálmi.  

  

Samotné Rádio Slobodná Európa začalo oficiálne vysielať - 1. mája 1951.  

  

Otáznikom vysielania RSE bolo jeho financovanie. Spočiatku existovalo vďaka súkromným 

zdrojom, neskôr bola v amerických mestách vytvorená kampaň na podporu RSE. Bežní 

Američania v priebehu dvoch mesiacov prispeli na Rádio Slobodná Európa niekoľkými 

miliónmi dolárov. 

  

Dlhoročným sponzorom RSE sa stala americká CIA, hoci oficiálne ho sponzoroval Výbor 

Slobodnej Európy. Spojenectvo RSE so CIA trvalo do sedemdesiatych rokov dvadsiateho 

storočia. Potom sa toto prepojenie odhalilo a ešte dlhé roky sa RSE považovalo za špiónsku 

stanicu. 

  

Hoci Američania vybrali sídlo RSE v Mníchove, prvé roky, konkrétne až do roku 1957 sídlilo 

programové vedenie v New Yorku (najskôr v Empire State Building a potom na 57. avenue). 

V októbri 1977 sa do Mníchova presťahovala už celá administratíva RSE, a sídlo v New 

Yorku sa stalo už len jeho pobočkou. 

  

Zaujímavým faktom je, že na začiatku malo RSE iba jediné oddelenie - a to československé. 

Dôvodom, okrem politických záležitostí, bolo aj to, že Bavorsko sa nachádzalo blízko Českej 

republiky. 

  



Prvá veta, ktorá odznela vo vysielaní bola: "Volá hlas svobodného Československa, 

rozhlasová stanice Svobodná Evropa." 

  

Spočiatku sa vysielalo desať hodín týždenne. Do vysielania išli tridsaťminútové programy, 

zostavované v New Yorku a prepravované do Mníchova. Program tvorili správy a krátke 

politické analýzy. 

  

Za krátko sa sformovali aj ďalšie oddelenia a redakcie - poľské, maďarské, bulharské 

a rumunské. 

  

Radio Liberty 

   

Prvým riaditeľom československej sekcie RSE sa stal na desať rokov Ferdinand Peroutka. 

  

O dva roky neskôr - 1. marca 1953 - Američania zakladajú ďalšiu rozhlasovú stanicu - Rádio 

Sloboda (Radio Liberty - RL). Vysielanie bolo zamerané na Sovietsky zväz a národnosti 

v ňom žijúce. 

  

V sedemdesiatych rokoch prišlo nariadenie z amerického Kongresu o zlúčení oboch rádií. 

Rádio Liberty sa presťahovalo do sídla Rádia Slobodná Európa. Jeden zo 

slovenských  dlhoročných pracovníkov RSE Jozef Špetko približuje situáciu v rádiu: 

"´Badžet´ sa rozmnožoval a ukladal do priečinkov jednotlivých redaktorov. Neustále 

prichádzali opravy a doplnky. ´Badžet´ sa tlačil na papieri rozličnej farby: na bielom papieri 

boli vytlačené materiály na preklad v redakciách, na žltom papieri prehľady tlače, na modrom 

papieri prehľad celého vysielania a na červenom papieri sa uverejňovali dôležité oznamy. 

Voľní spolupracovníci (freelancers) si museli pre svoje príspevky nájsť materiály sami. 

´Badžet klasifikovali pracovníci manažmentu nazvaní "area research specialist". Títo vydávali 

aj odporúčací zoznam tém. Tie boli klasifikované ako useful (odporúčané), noteworthy 

(významné), alebo BIO (background information only). Posledné menované sme nesmeli 

uverejniť, boli určené len pre naše informovanie - off the record. Buď bol zakázaný celý 

článok alebo nejaká veta či odsek. Uverejnenie takéhoto materiálu sa kvalifikovalo ako 

priestupok. Práca redaktora RSE teda nebola úplné nezávislá, na druhej strane sme však mali 

tvorivejšie možnosti ako pracovníci iných zahraničných rozhlasov. Týkalo sa to najmä 

komentátorov."   

 

 



 

7.2.2008 Glosa Fenomén menom Slota pretrváva v Žiline aj rok po voľbách 

Autor textu: Marcela Šimková, 1. ročník 

Slováci patria medzi národy, ktoré potrebujú mať svojho vodcu. Najlepšie silnú a výraznú 

osobnosť, ktorá ich dokáže v dostatočnej miere presvedčiť o svojej pravde. Pod zámienkou 

"lepších zajtrajškov" si ich postupne získa, zmanipuluje ich myslenie a keď sú už v 

dostatočnej miere zbavení zdravého usudzovania, začne si tento človek beztrestne robiť, čo 

chce. Najčastejšie v mene dobrých rodinných vzťahov "prihodí" niekoľko zaujímavých 

projektov svojim príbuzným. Predchádzajúci opis sa vzťahuje aj na pomery v meste, odkiaľ 

pochádzam. Čo si predstavíte, keď vám poviem, že som sa narodila a vyrastala v Žiline? Asi 

ako každému, kto sa zaujíma o veci verejné, aj vám sa pred očami vynorí usmiata a spokojná 

tvár Jána Slotu. A to napriek faktu, že po posledných komunálnych voľbách ho na poste 

primátora vystriedal Ivan Harman. Ako sa Žilina zmenila? 

 

Zdroj: povazska-bystrica.otvorene.sk  

 Taký malý cirkus 

   

Vždy ma viac-menej rozosmievali niektoré absurdity, ktoré sa v Žiline diali. Asi 

najvhodnejšími príkladom je situácia, ktorá sa rok čo rok opakovala v centre mesta. Práve to 

by malo byť historickým pútačom pre turistov, ale radnica sa vždy rozhodla vydať povolenie 

na rozloženie takého menšieho lunaparku na hlavnom žilinskom námestí. Veď centrum 

severného Slovenska nemôže byť iné ako ostatné mestá. Aj v Bratislave bývajú kolotoče, 

Praha má dokonca svoju Matejskou pouť, len páni na čele s vtedajším primátorom zabudli, že 

nie na Hviezdoslavovom, prípadne Staromestskom námestí. Po voľbách som sa potešila, že už 

nikdy nebudem počuť hlas z Hlinkového námestia, kričiaci: "Páni a dámy, len nastúpte, 

zažijete najlepšiu jazdu vo svojom živote." O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď som sa 

pred niekoľkými týždňami vrátila domov a uvidela obrovskú žiaru, sálajúcu z centra. Opäť 

ten istý hlas, tá istá hudba a prekvapujúco, tie isté kolotoče. Rok po voľbách opäť zavítal 

lunapark pred Farský kostol, kde naňho poctivo dohliada súsošie, znázorňujúce Cyrila a 

Metoda. Veď prečo by si aj oni nemohli okoreniť svoj nudný život štipkou bezstarostnej 

zábavy. 

  

Aupark nebude, ale stavia sa 

  

Nového primátora nominovalo do volieb občianske združenie Za krajšiu Žilinu, ktoré sa 

sformovalo v roku 2005 po tom, ako nechal Ján Slota vyrúbať Park Ľudovíta Štúra, pozemok 

predal investorom, ktorí sa rozhodli postaviť v centre mesta "multifunkčné stredisko pre 

oddych a zábavu" Aupark. Jeho počin mu pribil posledný klinec do rakvy a po voľbách znášal 

aj následky, v podobe núteného opustenia priestorov radnice. Ivan Harman ostro vystupoval 

https://web.archive.org/web/20080212141841/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/939/fenomen-menom-slota-pretrvava-v-ziline-aj-rok-po-volbach


proti výstavbe tohto obchodného centra. Rok po voľbách nastal prekvapujúci vývoj udalostí, 

keď sa opäť rozhučali motory nákladných áut a znova zaznela symfónia zbíjačiek, ktoré 

dávajú všetkým na známosť, že Aupark bude a hotovo! Aspoň že sú všetci spokojní - bývalý 

primátor, aj súčasná hlava mesta, ktorá zázračne pochopila, že Žilinčania by jednoducho 

nemohli plnohodnotne existovať bez možnosti ísť sa spoločensky vyžiť do impozantného 

kovovo-betónového kolosu. Povolenie na výstavbu, ktoré bolo ešte pred rokom nezákonné sa 

zázračne zlegalizovalo. 

  

Rozprávka sa končí  

  

Na predvolebných antislotovských plagátoch sedel kedysi prvý muž mesta vo svojom 

lietadielku, do motorov mu vlietavali peniaze, ktoré sa menili na smog, zaplavujúci Žilinu. 

Ivan Harman mal priniesť zmenu, sľuboval preskúmať kontroverzné zmluvy a zlepšiť imidž 

mesta medzi ostatnými obyvateľmi Slovenska. Ale začínam sa obávať, že opäť išlo iba o 

plané sľuby a takmer pätnásťtisíc ľudí, ktorí mu presne pred rokom odovzdali hlas, začínajú 

pociťovať sklamanie. Žilinčania sa konečne zmobilizovali, ale ich snaha neprináša žiadne 

výsledky. Fenomén menom Ján Slota ostáva v Žiline aj naďalej, len pod inou prezývkou a so 

zmenenou tvárou. 

Diskusia 

Zaujimavy clanok. Ja byvam tiez kusok od Ziliny. A aj napriek tomu, ze zmeny sa deju 

pomaly a mas pravdu aj s tym Auparkom (no inak neviem, ale podla mna uz novy primator 

nemal vela moznosti nieco s tym Auparkom urobit) som rad, ze tam Slota nesedi. Dycha sa 

akosi lahsie, konecne pochopil, ze aj on je porazitelny. 

Len mam obavy, ze najblizsie volby opat vyhra. Ludia, ktori mali po krk jeho 

arogancie(slusne povedane)sa zmobilizovali a jeho sympatizanti(nebudem hovorit o akych 

ludi ide,ale daju sa rozdelit na dve skupiny)situaciu podcenili. Obavam sa, ze tato vzacna 

zhoda nahod sa uz nebude opakovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.2008. Zaujímavosti Rímska legenda ožíva 

Autor textu: Zuzana Tučeková, 3.ročník 

Konzervačné práce na rímskom Palatíne priniesli množstvo nových odhalení vrátane 

podzemnej jaskyne pravdepodobne uctievanú ako miesto, kde vlčica podľa legendy dojčila 

zakladateľov večného mesta. 

  

Zdroj: encarta.msn.com  

Boj o záchranu 

  

Archeológovia na medzinárodnom kongrese na záchranu upadajúcich palatínskych 

monumentov zvažovali plány a štúdie na oživenie luxusných rezidencií, ktoré sú blízko 

kolapsu. Kvôli úbohej údržbe donútili taliansku vládu, aby dovolili väčšinu týchto miest pre 

verejnosť uzavrieť. Hodnostári trvajú na znovuotvorení kľúčových miest pre turistov už pred 

koncom roka. Počíta sa aj so prístupnením palácov cisára Augusta a jeho ženy Lívie. Paláce, 

ktoré boli uzavreté celé desaťročia, budú čiastočne otvorené pre návštevníkov so 

sprievodcami ešte počas rekonštrukčných prác, ktoré budú pokračovať aj v roku 2008. 

  

Objavenie legendy 

  

Počas reštaurovania paláca prvého rímskeho cisára, archeológovia skúmali, kde môže byť 

dlho stratené posvätné miesto antického Ríma, kde vlčica podľa legendy kojila dvojičky 

Romula a Rema, opustených synov boha vojny - Marsa. Irene Iacopi, archeologička pracujúca 

na Palatíne neďaleko Fóra Romanum, povedala, že počas hĺbkových prieskumov kopca, 

pracovníci odhalili jaskyňu v hĺbke šestnásť metrov. Experti použili laserovú sondu s 

kamerou, aby mohli vniknúť do jamy. Odhalili klenutý priestor vyzdobený freskami a 

mušľami. Na mieste známom ako Lupercale údajne Rimania každý rok oslavovali pastierovho 

syna Fauna Luperca, ktorý ochraňoval stáda pred vlkmi. Priestor vysoký šesť a pol metra s 

priemerom sedem metrov datujú do doby bronzovej. 

  

Čo malo ostať ukryté 

  

Nedá sa povedať s istotou, či ide o vlčiu noru z legendy, ale podľa rímskych textov by sa mala 

nachádzať blízko Augustovho paláca a že ešte sám cisár ho dal zreštaurovať. "Bolo to veľmi 

https://web.archive.org/web/20080212141837/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/938/rimska-legenda-oziva


významné posvätné miesto a veríme, že je dobre zachované," povedala Giovanna Tedone, 

architektka, ktorá vedie práce na paláci. Dodala, že archeológovia momentálne hľadajú vchod 

do jaskyne. 

  

Legenda hovorí, že Romulus zabil brata Rema pri hádke, aké vysoké budú mestské hradby. V 

roku 753 pred naším letopočtom sa stal jediným vládcom. Bronzová socha, výjav vlčice 

kŕmiacej dve deti, sa stala symbolom Ríma. 

Diskusia 

Zaujimave… 

— punky · 8. február 2008, 01:04 · # 
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6.2.2008. študentský život Kornélia Harachová: Ateistka s vierou v človeka 

Autor textu: Jana Hajduová, 4. ročník 

"Dnes, 29. mája 1997, som s vami skončila," výhražne zakričala 

hrubým mužským hlasom moja triedna učiteľka Harachová. Sedela na chodbe socialistickou 

architektúrou postihnutej ubytovne školy v 

prírode v Dubovici a sledovala každý náš pohyb. Dvere na izbách boli 

pootvárané, svetlá povinne pozhasínané. Dobré dievčatá spali a 

neposlušné sa snažili prebehnúť do vedľajšej izby. Nestihli! Zbadala 

ich a oficiálnym vyhlásením ich verejne odpísala ako nevychované 

detiská. 

  

Zdroj: www.steelturman.typepad.com  

Základná škola Kežmarská 28 v Košiciach bola jej domovom. Keď 

východné Slovensko postihla snehová kalamita, prebrodila sa pešo cez snehový tunel hore 

kopcom do školy podopieraná barlou a odučila svoju hodinu so siedmimi statočnými v triede. 

Aby žiakom ukázala, čo znamená mať zmysel pre prácu a zodpovednosť. 

Uctievala slovenčinu, bola majsterkou vo vetnom rozbore, nikdy 

jej neunikol žiaden doplnok. Jediný raz som nepripravená na hodinu 

bezradne stála pred tabuľou a márne hľadala vo vete podmet. Výstražne na mňa pozrela spod 

neuveriteľne hustého čierneho obočia a zhrozene zabručala: "Jana!" Strašne som sa hanbila. 

Každý rok som sa na jej príkaz naučila na Hviezdoslavov Kubín básničku a v strachu ju 

predniesla pred nemilosrdným publikom - mojimi spolužiakmi. Nikdy som nevedela ani o 

riadok viac, než bolo nevyhnutné a nikdy som nepostúpila na školské kolo. Povinne som 

písala verše na všetky literárne súťaže, hľadala som gramatický rým k Slovensku, rodnej 

zemi, Košiciam, vlasti a domovine. A ona moje veľdiela zaradom čítala, opravovala a tie 

vydarenejšie, ktoré okrem rýmu obsahovali aj nápad, posielala na prehodnotenie komisiám po 

celom Slovensku. 

  

Vyhlasovala o sebe, že je ateistka. Verila však v seba a vo 

svojich žiakov. Nútila nás pracovať, prekračovať svoje hranice a 

strápňovať sa na verejnosti za cenu budúceho úspechu. Tušila, že v 

tých nemožných deťoch niečo je a rozhodla sa to nájsť. Keď sme rozbili okno a vylomili 

dvere, keď sme utiekli zo školy a neučili sa na iné predmety, keď sme nechodili na obedy a 

neprezúvali sa a robili čierne šmuhy po linoleu, bili sa v triede pri nástenke a nafarbili ju 

bordovou farbou a inak vystrájali, keď si celý pedagogický zbor 

myslel, že z nás nevyrastie nič iné ako kriminálnici a ľahtikári, 

dúfala, že aspoň niekto z nás sa jej "podarí". 

  

https://web.archive.org/web/20080212141830/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/937/kornelia-harachova-ateistka-s-vierou-v-cloveka
https://web.archive.org/web/20080212141830/http:/www.steelturman.typepad.com/


Pani učiteľka Harachová ma naučila niekoľko užitočných vecí - 

dokážem odrecitovať Žltú ľaliu aj o polnoci, dokážem nájsť doplnok vo vete aj poslepiačky, a 

keď sa veľmi snažím, nájdem zmysluplný 

gramatický rým ku každému slovu. Okrem toho viem, že keď na mňa niekto kričí, neznamená 

to nevyhnutne, že ma nemá rád. A že keď so mnou niekto na základnej škole nadobro skončí, 

možno mi tým pomôže začať odznova a lepšie. 

Diskusia 

Krasny clanok. Pri jeho citani som sa naozaj pobavil! Velmi pekny a zabavny styl 

pisania…normalne som sa myslienkami vratil do detskych cias…s usmevom na tavari…No a 

samozrejme, skvela myslienka!!! 

— punky · 8. február 2008, 00:41 · # 
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6.2.2008. médiá Kuko, nezomieraj! 

Autor textu: Martina Magicová, 4.ročník 

Výskyt násilia v televíznych programoch je presvedčivo doložený. Howard Gardner spolu so 

svojimi spolupracovníkmi analyzoval vzorky všetkých hlavných amerických kanálov od roku 

1967 až do roku 1980 a výsledok ich výskumu bol viac než zaujímavý. Vyhodnotili výskyt 

násilných činov a epizód v rôznych typoch programov. Násilie definovali ako použitie 

fyzickej sily či hrozbu jej použitia voči sebe alebo druhým osobám, smerujúcu k ublíženiu 

alebo smrti. Asi osemdesiat percent televíznych programov obsahovalo takéto násilné epizódy 

v priemere až sedem a pol-krát. Programy pre deti boli ešte násilnejšie, aj napriek tomu, že sa 

v nich až tak často nezabíjalo. Najväčší počet násilných činov a epizód sa vyskytoval 

v kreslených filmoch.  

 

Zdroj: www.tomandjerryonline.com   

V drámach s kriminálnou zápletkou, v ktorých sa objavuje násilie a taktiež vo viacerých 

kreslených filmoch, býva ústredným motívom spravodlivosť a trest. Policajné vyšetrovanie na 

televíznej obrazovke sa obvykle končí potrestaním vinníka a aj násilnícke alebo zlé 

postavičky v animovaných filmoch obvykle dostanú to, čo si zaslúžia. Za samotné sledovanie 

zobrazovaného násilia sa však nedá automaticky vyvodzovať, že povedie k priamej imitácii. 

Diváci môžu byť totiž ovplyvnení aj morálnym posolstvom, že zlo bude nakoniec potrestané. 

Nechtiac propagovať násilie na televíznych obrazovkách preto predstavuje dvojsečnú zbraň. 

  

Ešte pred niekoľkými rokmi som aj ja s radosťou sledovala animované rozprávky. Boli iné. 

Iné ako tie americké. Hlavní hrdinovia riešili svoje spory s rozumom, vtipom a aj 

srdcom.  Sprievodcom v takomto svete rozprávok sa každú nedeľu o 7:40 hod. stával Kuko. 

Preto ma vyslovene zarmútilo, keď som minulý rok videla reklamné letáky na nový druh 

videohier, na ktorých sa Kuko ocitol v smetnom koši. Heslo tejto reklamnej kampane si už 

presne nepamätám, ale nemyslím si, že si Kuko zaslúžil takúto medializáciu. 

Diskusia 

Zamysleli ste sa niekto nad Dobsinskeho rozpravkami pre deti??? 

Na nich sme vyrastali aj my… 

Tresty zlych jezibab su naozaj brutalne… 

— punky · 7. február 2008, 02:57 · # 
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6.2.2008. 55 interview (zaniknutá rubrika) Martin Pastierovič: Nebojte sa bulváru 

Autor textu: Nina Gotzmannová, 4. ročník 

Pre žurnalistiku sa rozhodol, pretože si predstavoval, aký skvelý musí byť novinársky 

život. Do jednej triedy tak zasadol spolu s Beatou Lipšicovou (Oravcovou), Zuzanou 

Wienk, Michalom Dyttertom, Dušanom Devárom a inými. Okrem toho, že mu škola 

dala dôležitý teoretický základ, naučila ho spolupatričnosti a vytvorila v ňom vzťah k 

novinárskej profesii, odniesol z nej aj niekoľko milých príhod. 
 

"Pretože katedra je malá, často vznikala príjemná atmosféra, všetci sme sa dobre poznali. 

Najlepšie spomienky mám na docenta Šefčáka, ktorý keď som bol prvák, si zlomil nohu. Mali 

sme mať u neho skúšku z propedeutiky štúda a vyriešilo sa to tak, že všetci sme nacupitali ku 

nemu domov do Ružinova. Jeho pani manželka nás privítala, usadila, dala nám čaj a všetci 

sme čakali v jeh pracovni, kým on v obývačke skúšal s vyloženou nohou v sadre na stoličke. 

Ak ste ešte nikdy neboli u docenta Šefčáka, odporúčam sa tam ísť pozrieť, pretože jeho byt je 

veľmi zaujímavý. Je to zbierka starožitností za posledných minimálne sto rokov. Ma veľa 

zaujímavých kníh, na toalete ma povešané tabuľky hádam z prvej republiky z rôznych 

podnikov, videl som u neho dokonca aj federálny milión, to bola zlisovaná kopa skartovaných 

tisíckorunáčok z Bedrichom Smetanom. Aj skúška napokon dopadla celkom dobre." 

 

Zdroj: www.ringier.sk 

Možno preto, že na neho škola takto zapôsobila, zostal na nej ešte tri roky ako 

doktorand. V roku 2000 však začal pracovať vo vydavateľstve Ringier a doktorandské 

štúdium prerušil. Neľutuje a robota v už druhom titule vydavateľstva ho baví. Aj keď 

šéfuje bulvárnemu periodiku.  

 

"Robota ma baví, klamal by som, keby som povedal, že nie.Nie vždy je to ale ľahké. V 

bulvári o to viac, že je to bulvár. Ono to síce vyzerá tak, že čo si vycucáte z prsta, to tam 

nahádžete, ale za tým je kus roboty a treba nad tým veľa rozmýšať.  

Máme totiž dosť spätných reakcií, nielen od čitateľov, ale aj od respondentov, ktorí nie sú 

spokojní s tým, čo vyšlo. Je to stresujúce, ale mňa to baví. Baví ma objavovať nové veci, nové 

súvislosti, som rád, keď nájdeme v rámci šoubiznisu nejakého človeka, ktorý sa nám s niečím 

zdôverí, prezradí nám pikošku zo svojho súkromia a viem, že čitateľ si to rád prečíta. Nemusí 

to byť pritom žiaden škandál či choroba, stačí milá vec zo súkromia." 

 

Práca bulvárneho novinára v jeho podaní teda nie je žiadny hyenizmus a 

paparazzovanie. Na etiku sa v prípade periodika, v akom pracuje, dohliada 

dvojnásobne. Žaloba za nepravdivý alebo neúplný článok by totiž čakala na redakciu 

ešte skôr, ako by mal týždenník šancu vyjsť.  

 

"Ja ako absovent žurnalistiky o etike viem určite viac ako niekto, kto katedru žurnalistiky 

nevyštudoval. Nehovorím, že som vďaka tomu lepší alebo múdrejší novinár, ale mám na 

pamäti veci, ktoré nám vtĺkali do hlavy. Za svoju redakciu môžem povedať, že v drvivej 

väčšine prípadov sa správame eticky. Samozrejme, keby sme dávali každému autorizovať 

https://web.archive.org/web/20080212141821/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/935/martin-pastierovic-nebojte-sa-bulvaru
https://web.archive.org/web/20080212141821/http:/www.ringier.sk/


každý článok, tak nič nevyjde, ale vždy, ak má o to človek záujem, tak mu jeho výpovede 

odcitujem." 

 

S etickými problémami sa potýkajú aj redaktori mienkotvorných denníkov, 

spoločenských týždenníkov a mesačníkov. Podľa Martina Pastieroviča je to úplne 

normálne. 

"Povedal by som, novinár, ktorý je vždy na sto percent etický, nech hodí do mňa kameňom. 

To sa skrátka nedá. Či už to urobíte z nedbanlivosti, alebo to urobíte schválne, vždy sa z času 

na čas stane, že etiku nedodržíte. Ja sa snažim v mojej redakcii, aby to bolo čo najmenej. 

Nemôžem hovoriť za ostatných kolegov, nerád by som sa vyjadroval za denník, lebo ja ho 

netvorím, ale určite etické zásady fungujú aj tam. Nikto nemôže povedať, že by si v Novom 

Čase písali, čo ich napadne a v živote nikomu nedali autorizovať článok." 

 

Normálne však nie je úplné odmietanie bulváru a stavanie sa na druhú stranu. 
 

"Tak ako všetko v našom malom štáte, všetko je strašne mantinelové. Nič nie je v strede, buď 

je to extrémne vľavo, alebo extrémne vpravo, extrémne hore alebo extrémne dole. 

Nebulvárnosť .týždňa je extrémistická. Možno je to tým, že má silné politické pozadie." 

 

Podľa neho má bulvár na Slovensku svoje opodstatenie, svojich čitateľov a svoj význam. 

Keď do vydavateľstva Ringier nastupujú noví ľudia, dostanú vždy školenie, čo je to 

bulvár a prečo existuje. Na týchto mítingoch sa Martin Pastierovič pravidelne 

zúčastňuje a novým redaktorom hovorí napríklad, prečo je tu bulvárna tlač.  

 

"Je tu aj preto, lebo ho čitatelia čítajú. Regulácia je v žurnalistke vždy dvojaká. Zo strany 

redakcie, že ona ovplyvňuje, čo čitateľovi ponúkne, ale funguje aj z druhej strany. Čitateľ má 

veľmi silné páky na to, aby vás prinútil robiť to, čo chce. Ak sa jemu nepáči, čo píšete, 

prestane si vás kupovať a tým pádom máte problém. Keby to nerád čítal, tak sa nepredávate." 

 

Dozvedia sa aj kondenzovaný význam tlače tohto typu. 
 

"Má človeku priniesť ľahkú zábavu, oddychové čítanie. Je to jednou zo zásad bulváru, 

neunaviť čitateľa ťažkými vetnými konštrukciami, zložitými údajmi, musí to byť jednoduché. 

Tieto noviny nie sú na to, aby ste sa zamýšľali nad ťažkými štátotvornými vecami, ale je to 

ľahké, rýchle, jednoduché čítanie založené na obrázkoch." 

 

No niekedy len jednoduchosť a obrázky nestačia. Treba čitateľa upútať, dať mu 

informácie, ktoré inde nezoženie a budú pre neho relevantné v rámci jeho vlastného 

sveta. Tu práve bulvár naráža na mantinely, ktoré ho usmerňujú - verejná mienka, 

verejný záujem a verejný vkus. 
 

"Bulvár je písanie na hrane. Etiky, vkusu. Keď chcete čitateľa zaujať, priniesť niečo šokujúce 

nielen v negatívnom zmysle, ale aj pozitívnom. Ak toto chcete dostahnuť, vždy musíte 

balansovať, tlačiť na pílu, kým je to ešte legálne, etické, kým je to nahrane a čitateľ vám to 

dovolí. Keď nie ste na hrane, tak neprinesiete emóciu, to nové a vzrušujúce, na základe toho 

čo čitateľ v novinách očakáva. Problém napríklad je, nakoľko môžem odhaliť súkromie 

nejakého prominenta, aby to bolo únosné aj pre neho, a aby to bolo dostatočne zaujímavé aj 

pre môjho čitateľa." 

 



A preto aj jeho predpoveď do budúcnosti vyzerá ružovo práve pre tabloidy a im 

podobné formáty. Postupnou komercionalizáciou spoločnosti sa z bulváru stáva z 

krátkodobého fenoménu stabilná zložka spoločnosti a treba sa tomu prispôsobiť aj v 

školstve. Hoci, jeden nikdy nevie...  

 

"Celosvetový trend je, že sa médiá bulvarizujú a môže sa o desať rokov stať, že bulvárne bude 

všetko, aj keď ja dúfam, že sa to až do takejto miery nevyhrotí, pretože žánrová pestrosť je 

dôležitá. Bol by som rád, keby katedra žurnalistiky viac hovorila o tom, aký je reálny stav na 

mediálnom trhu, aké sú funkcie bulváru, kam speje a prečo tu bulvár je. Takže, nebojte sa 

bulváru.  

 

Martin Pastierovič sa narodil 8. júla 1977, takže štyri šťastné semičky mu ušli len o chlp. V 

roku 1995 začal študovať na katedre žurnalistiky. Tri roky navštevoval aj doktorandské 

štúdium, pre pracovnú zanepráznenosť ho však neukončil. 

Pracovať začal už v roku 1997 ako zahraničnopolitický redaktor denníka Národná Obroda. V 

roku 2000 nastúpil do týždenníka Eurotelevízia, od roku 2003 bol vedúcim oddelenia 

publicistiky a od roku 2004 zástupcom šéfredaktorky. V roku 2005 dostal vlastné 

šéfredaktorské kreslo a dodnes je šéfom týždenníka Nový Čas Ľudia. 

 

Rozhovor je jeden zo série 55 interview, ktoré vyšli ako zborník pri príležitosti výročia 

založenia katedry. Je v ňom to, čo sa do tlačenej verzie nevošlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.2008. 55 interview Zuzana Krútka: Železná aj zamatová lady Slovenského syndikátu 

novinárov 

Autor textu: Miroslava Ábelová, 4. ročník 

Novinárkou chcela byť od svojich trinástich rokov. Písala dobré slohy, rok pred 

nástupom na žurnalistiku praxovala v Smene a chcela byť pri tom, kde sa robia noviny. 

Napriek tomu, že sa panicky bála techniky. 

„Bola to dobrá škola. Utvrdila som sa tam, že chcem robiť práve novinárku, že chcem byť pri 

tom, ako sa robia noviny. Vtedy som ešte nemala nejaké veľké ambície. Rozhlas, ani televízia 

ma vtedy nelákali. V minulosti som totiž mala panický strach z techniky. Dnes sa už tomu 

sama čudujem a je mi to trochu smiešne. Bála som sa, že by som s technikou nedokázala 

pracovať. Nakoniec som externe robila pre zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu vo 

francúzštine. Bola som vtedy na voľnej nohe, musela som si príspevky aj sama nahrávať. 

Odvtedy prešlo pár rokov a môj vzťah k technike sa odvtedy zmenil.“ 

 

Zdroj: www.medialne.sk 

Na katedre žurnalistiky drala lavice v rokoch 1967 až 1972, zažila teda uvoľnovanie aj 

nástup normalizácie. Nebola jediná, jej konškolákmi boli napríklad Julo Gembický, 

Klára Grossmanová, Tomáš Grossman, dnešný vedúci katedry Ján Sand... Po promócii 

sa zamestnala v redakcii týždenníka Slovenska a jej hlavným zdrojom inšpirácie bola 

čierna káva. Životné krédo však znie, že pomocou žurnalistiky sa dá pomáhať. 

„Raz sme uverejnili príbeh o jednej žene, ktorá sa sama starala o štyri alebo päť detí, bola bez 

bytu, bez roboty, navyše nebola dosť schopná sa o tieto deti starať a našiel sa niekto, kto jej 

nielenže poskytol bývanie, ale aj jej pomáhal v bežných veciach. Napríklad ju naučil variť. 

Toto ma fascinovalo a to je aj moje životné krédo, že pomocou žurnalistiky sa dá pomáhať. 

Dokážu sa nájsť ľudia, ktorí chcú pomôcť.“ 

Od novembra 2004 je Zuzana Krútka hlavou takmer všetkých novinárov na Slovensku - 

stala sa predsedníčkou Slovenského syndikátu novinárov, ktorý združuje viac než 

dvetisíc hláv. Z tohto postavenia má špecifický náhľad na veci a podmienky novinárskej 

práce, ktoré sa za ten čas zmenili. 

„Jednou z nich je úžasný technický vývoj. Dnešní študenti si to ani nevedia predstaviť. 

Nielenže sme nemali mobilný telefón, ale museli sme objednávať medzimestský hovor cez 

ústredňu. Niekedy trvalo aj dve hodiny, kým sme ho dostali. Keď sa na začiatku 

deväťdesiatych rokov objavili faxy, boli sme nadšení. Veci sa veľmi zrýchlili. Dnes je internet 

už úplne bežná vec, človek je zahltený informáciami. Jednak sa všetko urýchľuje, informácie 

je z čoho vyberať, na druhej strane, otázne je, či dokážeme vybrať to, čo je najdôležitejšie, to, 

čo je relevantné. Dnešný občan sa môže dostať k tým istým informáciám ako novinár a tým sa 

naša práca sťažuje, čo si možno novinári nie vždy uvedomujú. K obyčajnej informácii musia 

priniesť aj nejakú pridanú hodnotu, tak aby z nej vznikla informácia novinárska.“ 

https://web.archive.org/web/20080212141815/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/934/zuzana-krutka-zelezna-aj-zamatova-lady-slovenskeho-syndikatu-novinarov
https://web.archive.org/web/20080212141815/http:/webjournal.niemand.sk/clanok/934/zuzana-krutka-zelezna-aj-zamatova-lady-slovenskeho-syndikatu-novinarov
https://web.archive.org/web/20080212141815/http:/www.medialne.sk/


Často sa zúčastňuje vyjadrení, ktoré sa týkajú súčasnej situácie v médiách. Terajšia 

situácia a kvalita mediálnych produktov ju však príliš neuspokojuje. 

„Nepáči sa mi, keď si niektoré mienkotvorné médiá až príliš požičiavajú praktiky od bulváru 

– keď pracujú s nadsázkou, so zveličovaním, alebo keď neprimerane vypichnú niektorý fakt 

oproti ďalším v skladačke. To nie je v poriadku. Treba zachrániť kvalitný žurnalizmus, i keď 

je na mieste otázka, nakoľko je v spoločnosti dopyt po kvalitnej žurnalistike.“ 

Dopyt by možno aj bol, no druhá otázka znie, ako bude vyzerať o pár rokov budúcnosť 

médií. Pri rýchlom technickom vývoji totiž nie je vylúčené, že žurnalistika sa po čase 

presunie do sféry internetu. Zuzana Krútka si to ale nemyslí. 

„Na rozdiel od niektorých pesimistov si myslím, že tlač prežije. No ako sledujem informácie 

o nových technológiách, je možné, že tlač nebude vyzerať celkom tak, ako vyzerá dnes. 

Nevzdávala by som sa tlačeného slova. No fakt je, že pokiaľ ide o elektronické médiá, tak tu 

klope na dvere digitalizácia, ktorá najmä interaktívnosťou určite všetko zmení. Hlavne vzťah 

medzi poskytovateľom informácie a jej príjimateľom. Zaujímavé bude sledovať aj vývoj na 

internete. Ale kam sa to celkom poberie nechcem hovoriť, nie som Sybila.“ 

Frekventovanou otázkou pre každého človeka pôsobiaceho v médiách je novinárska 

etika. Vzťah reality a svedomia, zverejnenia aj za cenu škandálu či ublíženia ľuďom, 

ktorých sa to týka verzus práva verejnosti na informácie. Etika je však aj postoj 

samotného novinára k použitému slovníku a napísaným materiálom. 

„Keď to porovnáme s obdobím pred desiatimi – pätnástimi rokmi, tak si myslím, že sa 

zlepšuje. Prestávajú krádeže materiálov, novinári sa viac usilujú pozrieť na problém z 

viacerých strán... Nie je to ešte stále ideálne, ale je tam tendencia zlepšenia. Čo ma osobne 

mrzí, je, že niekedy je slovník novinárov veľmi surový. Samozrejme, každý má právo 

vyjadriť svoj názor, ale myslím si, že niekedy sa to dá urobiť oveľa sofistikovanejšie, než ako 

sme toho svedkami. Keď chcem o niekom napísať, že je blbec, môžem to napísať tak, že ak 

blbcom naozaj je, tak to nepochopí (smiech).“ 

Zuzana Krútka má v tejto oblasti jasno. Vývoj ide dopredu pozitívnym smerom a 

rovnako to bude aj s problémo žurnalistickej etiky. Je to totiž záležitosť jednotlivých 

novinárov, redakcie, a aj verejnosti. 

„Je to otázka vedení jednotlivých redakcií, aby vyžadovali dodržiavanie etického kódexu 

novinára a aby s ním zoznamovali redaktorov. Jednak nie všetci majú vysoké školy, nie všetci 

sú napríklad našimi členmi a nemusia s ním byť oboznámení. Žiaľ, niekedy je to trošku 

naopak. Stretávame sa s tým, že nám kolegovia plačú, že im materiál zmenili, že im tam dali 

titulok, ktorý vôbec nekorešponduje s obsahom a podobne. Oni sú samozrejme ticho, pretože 

by prišli o prácu. Napriek všetkému si myslím, že veci budú napredovať k lepšiemu. Mám 

pocit, že obdobie marazmu, keď bolo v médiách možné všetko, pomaly odchádza. Som 

optimistka.“ 

Zuzana Krútka sa narodila 28. júna 1948, v roku 1972 promovala na katedre žurnalistiky. Po 

skončení vysokej školy nastúpila do týždenníka Slovenka a na rôznych pozíciách tam 

pracovala takmer dvadsaťpäť rokov. Po roku práce v mesačníku Viva s jablkom sa do 

Slovenky vrátila ako šéfredaktorka. Trinásteho decembra 2004 ju Snem SSN zvolil za 

predsedníčku Slovenského syndikátu novinárov, ktorou je až doteraz. 



Rozhovor je jeden zo série 55 interview, ktoré vyšli ako zborník pri príležitosti výročia 

založenia katedry. Je v ňom to, čo sa do tlačenej verzie nevošlo.   

Diskusia 

Sorry Mirka i ostatní, ktorí obdivujete pani Krútku – nerád by som sem písal môj subjektívny 

názor na túto osobu (keďže asi všetci vieme, čo sa najnovšie stalo v Martine istému 

prispievateľovi do diskusie), lebo by to nemuselo dopadnúť práve najlepšie… Nedá mi však 

nespomenúť takú drobnosť, že aj “vďaka” pôsobeniu tejto panej v čele čohosi pod 

skratkou SSN sa na slovenských novinárov (žiaľ, paušálne vzaté) pozerá zahraničie ako na 

stádo priblblých oviec, ktoré nemajú svojho pastiera… Symbolicky povedané a 

pretransformované do živočíšno-rozprávkovej ríše – takého neohrozeného a silného junáka, 

ktorý by sa o ne v zlých časoch postaral a postavil sa na ich obranu pred útlakom krvilačných 

(FICO-)vlkov… Slovenskí žurnalisti dnes majú “nad sebou” namiesto tejto dominantnej 

autority iba pštrosiu organizáciu s minimálnymi cieľmi, prehnitým fungovaním a kostrbatými 

postojmi… A tie sa na nešťastie vyvíjajú podľa toho, ako fúka vietor tunajšej zvrhlej politiky 

do okien Pulitzera… 

— Súdruh · 6. február 2008, 18:25 · # 

 

Co sa stalo v Martine? O niecom neviem? Tiez nevnimam SSN ako organizaciu, bez ktorej by 

sa slovenska zurnalistika nezaobisla, ale je fajn, ze aspon niekde sa mozeme zdruzovat a 

vstupy zadarmo na akcie su tiez len plusom :) 

— maňuška · 6. február 2008, 18:42 · # 

 

http://www.sme.sk/c/3712880/Ohovaraca-z-chatu-policia-nasla.html 

— Jess · 6. február 2008, 18:46 · # 

 

pridavam sa na stranu SUDRUHa. tiez nevnimam pani Krutku, ako zurnalisticky vzor alebo 

hocico podobne. mala som s nou skusenost ako sestnastrocne dievca, ktore publikovalo svoj 

prvy clanok v skutocnom mediu. cez sefredaktora viem, ze si ho precitala a ofrflala, ze to je 

hrozne a ja sa na zurnalistiku nedostanem. ze nemam slovnu zasobu a mam citat viac 

klasickej literatury. ci uz to tak naozaj je/bolo, tak to mohla pani “veduca” vylicit trosku 

edukativnejsim sposobom. a z toho, aky postoj zaujal SSN k novemu tlacovemu zakonu, je mi 

jasne, ze je to stara zakomplexovana pani,ktora pamata stalina. asi preto jej pride novy tlacovy 

zakon ako striedmy, teda v porovnani s tym, co bolo za toho stalina :D 

— xandra · 7. február 2008, 12:13 · # 
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skoda ze sa tu sami musime xovat ako pani krutka a bat sa povedat svoj nazor (ked xceme 

dokoncit skolu). Napriek tomu si neodpustim poznamku k SSN...xcel som vstupit, uz nexcem. 

pretoze za posledny rok ked islo viackrat mediam o krk (TREND, navrh tlac zakona) stiahli 

ritky a nepovedali ani slovo. skoda. organ ktory by pomohol a branil novinarov v takyxto 

situaciax je na SK totiz potrebny. 

— machula · 7. február 2008, 19:03 · # 

 

:) Vase postrehy su zaujimave, cenim si ich, ide vsak o to, ze tento rozhovor je sucastou 55-ky 

(interview), takze hodnotit respondenta ako moj vyber…mi pride scestne. Pani Krutku 

poznam, a mam na nu svoj, priatelsky nazor, napriek roznym veciam, ktore som na jej osobu 

pocula-nerada by som ich hodnotila, kedze pani Krutku poznam viac z kamaratskeho 

hladiska. A to predsa v odbornej diskusii nie je dolezite. 

— Miroslava Ábelová · 12. február 2008, 14:10 · # 
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6.2.2008 Glosa Také dary si nabudúce nechajte 

Autor textu: Barbora Prekopová, 4. ročník 

Vianočné obdarovávanie máme dávno za sebou. Už sme aj zabudli, čo sme si pod 

vyzdobeným stromčekom našli. Knižky sú už prečítané, oblečenie obnosené, lyže otestované, 

videohry obohrané... Nie všetci sa vo Vianočnom období najviac potešili z hmotného daru. 

Napríklad Vierka Berkyová si darovala víťazstvo v Superstar, ktoré jej nepiniesol ani tak 

Ježiško, ako samotní Slováci poslanými sms-kami. A taký hokejista Minnesoty Marián 

Gáborík si tento rok daroval pod stromček ďalší úspech vo svojej kariére. V bodovom 

hodnotení kanadsko-americkej NHL si vyrovnal svoj osobný rekord. Nech každého spraví 

šťastným čokoľvek, nikto mi nevyvráti názor, že Vianoce sú o obdarúvaní. 

  

Lenže sú medzi nami aj takí, ktorí sa s týmto názorom nestotožňujú. Je tomu tak i v prípade 

trenčianskych poslancov, ktorým sa podaril husársky kúsok. V priebehu jedného mesiaca 

spravili z niekdajšej rezidencie Matúša Čáka najdrahšie mesto na Slovensku. Všetko začalo 

nevinným zdražovaním mestskej hromadnej dopravy. Bijúcim do očí bol hlavne fakt, že pre 

študentov sa cestovanie autobusom zvýšilo o sto percent. Ku koncu roka predsa museli 

poslanci nejakým spôsobom vyrovnať takmer päťdesiatmiliónový dlh Slovenskej autobusovej 

doprave, u ktorej si mesto prepravu osôb objednáva. Ešteže sa zdražovanie nedotklo 

dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov! Našťastie, v zvyšovaní cien autobusových 

lístkov neboli Trenčania sami. Krok s nimi držali obyvatelia Košíc, či metropoly južných 

Čiech - Brna. Druhý úder pod pás prišiel Trenčanom ako blesk z jasného neba, keď si 

v decembrových správach jednej z televízii vypočuli, že majú najdrahšiu vodu na celom 

Slovensku. Niektorí občania sa začali v meste módy cítiť doslova pod psa, ale nie nadlho. 

Poslanci odzvonili aj psičkárom, keďže im vyrubili daň za ich štvornohých miláčikov. 

Napokon, pri dovetku, že daň sa bude vzťahovať i na kozy, sme si my, majiteľky kyprejších 

kriviek, tiež len povzdychli. 

Diskusia 

Ten clánok sa mi zda akysi nedokonceny. 

— punky · 6. február 2008, 14:41 · # 

 

nedokoncene.kde sa stala chyba? 

— kwako · 6. február 2008, 17:49 · # 

 

ja som clanok editovala, takze mozem dosvedcit, ze sa z neho nic nestratilo :) A mne sa to zda 

pekne vtipne zakoncene… 
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— beruska · 6. február 2008, 20:34 · # 

 

dakujem :) to mal byt taky clanok, ze akoze s vtipnou pointou na konci… 

— Baska · 7. február 2008, 09:24 · # 

 

Ale nejde len o tu vtipnu pointu. Ja som pochopil, ze ta posledna veta je skutocne jeho 

poslednou vetou!Ze tam nic nechyba! Ale aj tak sa mi na tom clanku nieco nezda. Je akysi 

povrchy, nedokonceny(nie doslovne), chaoticky…moj nazor 

— punky · 9. február 2008, 17:20 · # 

 

mne sa to velmi paci. je to svieze a tajuplne – zacne to vianocami, pokracuje aktualnym 

problemom trencanov a konci vtipnou pointou.u mna jasne desat bodob :D 

— xandra · 11. február 2008, 11:23 · # 

29.1.2008 šport Thajský box: Pouličná bitka s pravidlami 

Autor textu: Martin Poláš, 1. ročník 

Vybrať si zo širokej škály športov dnes už nie je žiadny problém a takmer každý z nás sa 

nejakému odvetviu, či už aktívne alebo pasívne, venuje. Tí odvážnejší a odolnejší sa nebránia 

ani rôznym plnokontaktným zápasníckym športom. Z rodiny bojových umení sa čoraz 

atraktívnejším i na Slovensku stáva thajský box. 

  

Zdroj: www.hka.cz  

Z histórie 

  

Tento thajský národný šport predstavuje spôsob boja, ktorý má najbližšie k reálnemu životu, a 

aj preto je stále obľúbenejší, pričom sa považuje za najtvrdší šport na svete. Jeho história je 

úzko spätá s minulosťou krajiny pôvodu a siaha do 13. storočia. Predpokladá sa, že thajskí 

vojaci používali techniky útoku i obrany podobné tým dnešným, charakteristickým pre 

thajský box a rovnako sa traduje, že obyvatelia využívali takéto spôsoby boja na chránenie 

svojich príbytkov pred nepriateľom. 
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Na Slovensku novinka  

  

"Tento šport k nám prišiel zhruba pre desiatimi rokmi a veľmi skoro sa tu pevne udomácnil. 

Za našimi českými či maďarskými susedmi však hlboko zaostávame," priznáva tréner 

thajského boxu Vincent Kolek z Fighting Gym Bratislava. U nás funguje niekoľko klubov 

thajského boxu, najmä v Bratislave a na strednom Slovensku. Každoročne sa konajú 

Majstrovstvá Slovenska a počas roka prebieha liga thajského boxu. Tento druh športu je aj 

vzhľadom na jeho nekompromisnosť určený predovšetkým mužom. "Venujú sa mu však aj 

ženy, aj keď nie profesionálne. Aj v našom klube s nami trénujú dievčatá," dodáva Vincent 

Kolek. 

  

Veda ôsmich končatín 

  

Čo sa týka pravidiel, dovolené je takmer všetko: "Nesmie sa ale útočiť na intímne partie 

protivníka. Takisto sa nepovoľujú techniky na zemi, boxeri počas zápasu stoja," vysvetľuje 

Kolek. Inak sa thajský box označuje ako "veda ôsmich končatín", keďže sa pri ňom používajú 

hlavne štyri párové časti tela: päste, lakte, kolená a nohy. V zápase sa využívajú mnohé 

techniky, zamerané na zasiahnutie jednotlivých častí tela súpera. "V Thajsku sa najvyššie 

hodnotia klinče a nohy, v európskom ponímaní sa boduje prakticky všetko, ale po vzore Ázie 

sa začína tiež klásť dôraz najmä na dolné končatiny," objasňuje Kolek. Počet a dĺžka 

jednotlivých kôl zápasu sa rôznia, závisia od výkonnostnej kategórie bojovníkov. Amatéri 

zvyčajne zápasia na tri dvojminútové kolá, zatiaľ čo profesionálny zápas má päť 

trojminútových kôl. O výsledku zápasu rozhodujú traja bodoví a jeden ringový rozhodca. Tí 

bodovo ohodnocujú výkon, techniku a celkovú efektívnosť boja u oboch zápasníkov. Podobne 

ako u iných ringových bojových športov, aj v thajskom boxe sa môže zápas skončiť 

predčasne, buď knock-outom, alebo vzdaním sa súpera. 

  

Sprevádzaný rituálmi 

  

Zaujímavosť tohto športu sú typické rituály, súvisiace s budhizmom. Vždy pred zápasom 

nasadzuje tréner svojmu zverencovi posvätnú čelenku, ktorá ho má počas boja chrániť. Po 

vstupe do ringu predvedú obaja bojovníci rituálny tanec, ktorým vzdávajú poctu a vďaku 

trénerovi, rodine a súperovi. "Okrem toho slúži tento tanec aj na akési sústredenie mysle, 

kedy sa bojovník snaží zbaviť všetkých vonkajších vplyvov a koncetrovať sa na boj," dopĺňa 

Kolek. Celý zápas aj rituály s ním spojené sú doprevádzané tradičnou thajskou hudbou. 

  



Kedy začať? 

  

Kedy je najvhodnejší čas začať sa venovať  thajskému boxu? Vincent Kolek: "Ťažko 

vymedziť ideálny vek na tento druh športu, každopádne najnižšia hranica je tak osem až desať 

rokov, pretože bojovník by mal byť dostatočne mentálne vyspelý. Musí vedieť samostatne 

premýšľať a byť schopný počúvať trénera." 

  

V prípade, že by ste sa na thajský box chceli pozrieť z blízka, prípadne sa mu aj sami aktívne 

venovať, možností je niekoľko. Stačí zavítať do vybraného centra thajského boxu, kde sa už o 

vás "postarajú". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.1.2009. spoločnosť Happy New Chinese Year! 

Text: Miriam Tigris Malecová, 1. ročník mgr 

Kto nestihol osláviť príchod nového roka 31. decembra, môže si otvoriť šampanské aj dnes - 

26. januára. Práve na tento deň bol vypočítaný nový rok v čínskom kalendári. 

 

Čínsky kalendár je lunisolárny, to znamená, že obsahuje prvky lunárneho kalendára a zároveň 

sleduje fázy mesiaca. Napriek svojmu názvu je používaný takmer v každej krajine 

juhovýchodnej Ázie, samozrejme, v kombinácii s gregoriánskym. Čínsky kalendár sa teda 

využíva na určenie rôznych sviatkov, ale aj dátumov pre svadby. 

Nový rok nie je vôbec ľahké určiť - nielenže sa musia vypočítať začiatky mesiacov, ktoré 

predstavuje mesiac v nove, ďalej určiť dĺžku jednotlivých mesiacov, ktorých je 12 a každý 

druhý/tretí rok je prestupný s trinástimi mesiacmi, ale musí sa brať do úvahy aj uhol, pod 

akým dopadá slnko - myslím, že toto všetko necháme na kompetentných. 

 

Nový čínsky rok bol vypočítaný na 26. január - sviatok jari - obdobie po zbere a pred novou 

sejbou. Vládu odovzdáva zemný Potkan a na svoj trón, až do 14. februára nasledujúceho roku, 

zasadá zemný Byvol. 

 

Skutočnosť, že každý rok je pomenovaný po jednom zvierati, vznikla zo starého mýtu. Budha 

si zavolal všetkých členov zvieracej ríše, ale dostavilo sa len dvanásť: potkan, byvol, tiger, 

zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a sviňa. Za ich oddanosť a poslušnosť im dal 

jeden rok, ktorému budú vládnuť. Každé zviera je každých dvanásť rokov spojené aj s iným 

prvkom, a to vzduch, voda, drevo, oheň a zem. 

 

Tento rok nám panuje, ako som spomínala, Byvol s elementom zeme. Byvol sa v čínskom 

jazyku povie Niu a predstavuje zviera, ktoré ťahalo pluh pred vynájdením modernejšieho 

spôsobu obrábania poľa. Pre niekoho primitívne stvorenie na podradnú prácu, ale v ich očiach 

ťažko pracujúce a rešpektované zviera. V Číne toto pomenovanie dostalo aj nový rozmer - 

slangový výraz pre veľmi schopného človeka. Ako je možné vydedukovať z daného opisu - 

rok Byvola je prajný a veľkorysý pre ľudí, ktorí budú tvrdo pracovať a dokážu podstúpiť aj 

obetu na dosiahnutie cieľa. Tento rok sa taktiež nesie v rovine pragmatickosti a 

konzervatizmu, čo znamená neriskovať a všetky naše kroky zvážiť. Hádať sa či presviedčať 

pána Byvola je úplne zbytočná strata času. Lepšie skloniť hlavu, pretože Byvol odmení 

disciplinovaných. Byvolovi pomáha pri vládnutí zem - tá znamená stabilitu. Po chaotickom 

roku Potkana by sa spoločnosť mohla dostať do harmónie. 

 

Ak viete, aké ste znamenie v čínskom horoskope, nasledujúce riadky vám prezradia, čo 

môžete od "nového čínskeho roka" očakávať... 

Potkan bude prežívať stabilitu, pretože jemu práca nie je vzdialená. Byvol mu ale môže 

pohroziť kvôli jeho pohodlnosti. Ochranca Byvol si na svojich narodených nedá dopustiť, 

takže Byvoly sa nemusia ničoho obávať a vraj je to výborný rok na svadbu alebo začatie 

vzťahu. Tiger by mal jednoznačne krotiť svoju horlivú povahu a najmä poriadne schladiť 

http://web.archive.org/web/20090202114835/http:/www.webjournal.sk/clanok/1683/happy-new-chinese-year


hlavu - ak bude trpezlivý, tak sa problémy odrazu vyriešia. Zajacov nechcem strašiť, ale 

Byvol im teda priať nebude. Nenechajte sa znechutiť nudnou prácou ani neprichádzajúcimi 

úspechmi, zároveň sa nezabudnite venovať aj ľuďom vám blízkym, aby ste o nich neprišli. 

Drak a Byvol vedia žiť v neutralite a presne takýto rok ho aj čaká - ani dobrý, ani zlý. Had 

proti Byvolovi bude potrebovať veľkú dávku prešpekulovanosti a trpezlivosti, ale keďže je 

veľmi inteligentný, tak rok s nadhľadom zvládne. Keďže Kôň má pracovitosť v sebe hlboko 

zakorenenú, môže v tomto roku dosiahnuť obrovské úspechy a prílev financií, čo sa o Koze 

vôbec nedá povedať. Jej ľahkomyseľnosť a životný štýl ju môžu pripraviť o značné úspory, 

takže je potrebné rozmary hodiť za hlavu a "makať". Opica má na Byvola vysoké nároky, 

preto musí krotiť svoju ctižiadostivosť. Keďže Byvol s ňou sympatizuje, tak sa bude mať 

veľmi dobre. Byvol taktiež praje Kohútom - tí nájdu svoju stabilitu, stratené sily a na oblohe 

sa málokedy mihne oblak, ktorý by zatienil slnko. Pes by si mal dávať pozor na svoje 

rozhodnutia - môže sa stať, že stúpi vedľa a pád bude dosť bolestivý. Jednoznačne by sa mal 

riadiť Byvolovými vlastnosťami - pragmatizmus a trpezlivosť. Predsa, Sviňa je vzdialeným 

príbuzným Byvola, takže ju nenechá v "kaši" - Sviňa sa bude mať ako prasa v žite. 

  

Tento rok sa zjavne bude niesť v duchu dávno známych hesiel ako: "Práca šľachtí!" či "Bez 

práce nie sú koláče!". Zamestnávatelia budú mať radosť, finančná kríza pominie vďaka 

pracovnému nasadeniu všetkých ľudí... 

Číňanom prajem šťastný nový rok 4707! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2009 médiá Mlynári z Mlynskej doliny melú naprázdno 

Text: Juraj Humaj, 3. ročník bc 

(komentár)  

Televízne spravodajstvo verejnoprávnej televízie je dlhodobo oprávneným terčom kritiky. Či 

už ide o jeho zaujatosť a zmanipulovanosť za vlády Vladimíra Mečiara, alebo 

o pokrivkávajúcu kvalitu, ktorá pretrváva dodnes. Na Slovensku snáď neexistuje médium, 

ktoré by zaznamenávalo také časté personálne zmeny ako STV - najmä v redakcii 

spravodajstva. Toto nestabilné prostredie sa každopádne musí odzrkadliť aj na podobe 

výsledného produktu. Nečinnosť inštitúcie počas "bezvládia a nevládia" mala aspoň aké-také 

ospravedlnenie. No dnes, keď je televízia v "plnej zbroji", výhovorky neobstoja. 

   

Nové trendy? Chýbajú ľudia 

Spôsobom výberu tém a prezentovaním udalostí dostáva verejnoprávne "spravodajstvo" 

nelichotivú podobu. 

 

STV vs. ČT 

K obrazovkám priťahuje čoraz menej divákov a nepomáha už ani virtuálne štúdio, ktoré od 

Rybníčkovej éry zažilo niekoľkonásobný remake. Chyba je inde. V neschopnosti a v nevôli k 

zmene k lepšiemu. Na Slovensku nám vo "verejnoprávnej" chýbajú osobnosti. Skutoční 

broadcastri tvoriaci zdravé jadro redakcie. "Seniori", ktorí by sa mali postarať o postupnú 

adaptáciu nových kolegov do zažitého kolobehu a odovzdávať im skúsenosti. Prichádzajúci 

redaktori majú priniesť nové prvky, ale zároveň pokračovať v zabehnutom trende. Ten, žiaľ, 

v prípade verejnoprávnej STV nastolený nie je a vyzerá, že tak skoro ani nebude. Ak sa aj 

náznaky zmien objavia, vždy dôjde k potlačeniu a návratu k šedému priemeru.   

  

Čas medzitým plynie, dostavia sa prechodne lepšie čísla sledovanosti. No problém nastane, ak 

v priebehu niekoľkých mesiacov opustí redakciu väčšina "skalných". Náhradou im bývajú 

študenti, ktorí sú vysielaní priamo do terénu, bez akýchkoľvek rád a skúseností. A ak sa 

neosvedčia? Nech sa páči, možnosť odchodu existuje. Personálny mlyn v Mlynskej doline 

síce melie úspešne, ale bezvýsledne.   

  

Nehovoriac o tom, že ide o televíziu verejnoprávnu, financovanú koncesionármi a štátom. 

Pritom súkromné televízie poskytujú spravodajstvu (najmä bulvárnemu) takmer hodinový 

priestor, čo v prípade STV nehrozí. Stačí si len spomenúť na polročné umiestnenie 

regionálneho spravodajstva s názvom Slovensko DNES na minoritnú Dvojku. Donedávna 

dokonca absentovali krátke správy počas dňa. 

  

http://web.archive.org/web/20090227095224/http:/www.webjournal.sk/clanok/1655/mlynari-z-mlynskej-doliny-melu-naprazdno


Sledovanoť nad profesionalitu 

Verejnoprávna televízia nemá o diváka bojovať s komerčnými. Má ponúkať kvalitu, ktorú 

ocenia diváci bez toho, aby mali pocit, že o niečo prídu. Nejde o sledovanosť, ale o serióznosť 

a hlavne renomovanosť. Ani BBC nie je v Británii na prvom mieste sledovanosti, no práve 

nepodľahnutie komerčným trendom spolu s dynamickosťou a profesionalitou v spôsobe 

podania informácie jej zabezpečuje vysoký kredit. 

  

Za nasledovaniahodným príkladom netreba ísť ďaleko. "Nudu v Brne", v podaní 

spravodajstva Českej televízie, by slovenský divák hľadal márne. Realita ČT: napoludnie 

počas pracovných dní Zprávy 12. Polhodinové spravodajstvo, vrátane kultúry, ekonomiky, 

športu a počasia - aktuálne, stručne a prehľadne, môžeme susedom iba v tichosti závidieť. 

Takisto večerné Události, komentáře. Ich slovenský ekvivalent, s názvom Správy 

a komentáre, je pre náročnejšieho diváka svojou formou spracovania nepostačujúci. Táto 

"One man show" vyznieva ako z núdze cnosť, pri ktorej sa na jednu stranu postaví moderátor, 

na stranu druhú hostia. Zodpovie sa pár otázok a zopakujú sa dokrútky z večerných Novín. 

Nezriedka dôjde na monologické výpovede pozvaných hostí. Na zaujímavé, žiaľ, neostal čas. 

Padla. 

Česká verzia? Komplexnosť, pútavosť, zaujímavé a odvážne, no inteligentné otázky 

moderátorov Veselovského a Železného. Snahou má byť získanie akejkoľvek novej 

informácie za každú cenu a nenechať sa odbiť naučenými frázami. Nebáť sa vstúpiť do 

rozhovoru a usmerniť ho. Formát komentovaného spravodajstva má byť výnimočným, nie iba 

bezduchým doplnkom večerného spravodajstva. 

  

Lekcia od susedov 

Donedávna sme boli oproti Čechom modernejší len v označovaní okruhov Jednotka 

a  Dvojka. Po septembri 2007 majú aj Česi svoju "Jedničku, Dvojku, Čtyřku", ba dokonca aj 

spravodajskú "Dvacet čtyřku". Nám teraz neostáva nič iné, iba pozorne a hlavne zadarmo 

sledovať, ako vyzerá kvalitné spravodajstvo. To naše nás totiž vyjde na 3,32 € mesačne. 

Uspokojiť sa s projektom športovej Trojky, a potom všetko ostatné ponechať napospas, je 

príliš krátkozraké. Ale prečo by sa slovenská verejnoprávna snažila? Elektrinu má každý, 

o financie je postarané, a divák? Ten snáď prepne... 

 

 

 

 

 



29.1.2009 študentský život Štartovače mozgu 

Text: Barbora Stránská, 2. ročník bc 

Je jedno, či sa treba naučiť ešte dvadsať strán alebo dvesto. Mozog, zvyknutý na príležitostnú 

námahu počas semestra, už po týždni nepretržitého ukladania nových zaujímavostí 

jednoducho nevládze, nestíha, odmieta a rezignuje. Spôsobov, ako ho prebudiť k ďalšej 

činnosti, je veľa a každý ma svoj. Niektoré sú však účinnejšie, než tie druhé. V mori 

zaručených receptov sa snažím zorientovať spolu so študentkou ekonómie Ivou a nádejným 

manažérom Ivom. 

  

Kofeín náš každodenný 

"Väčšinou vždy začnem učenie kávou," hovorí Iva. Keď mozog začína vynechávať a očné 

viečka padajú od únavy, prvou voľbou študentov býva práve čierna horká tekutina. Alebo ju, 

ako Iva, pijú preventívne. Kofeín, ktorého obsah je najvyšší najmä v zrnkovej, ale aj 

instantnej káve, znižuje pocit únavy, urýchľuje dýchanie, rozbúcha srdce a tým prekrví aj 

mozog. Najúčinnejší je v čase od 15 minút po požití do dvoch hodín. Preto namiesto litra 

kávy vypitého v priebehu hodiny, oveľa lepšie zaúčinkuje malá šálka bez cukru a mlieka 

každé tri hodiny. No Ivo si myslí niečo úplne iné: "Káva nie je dobrá pre telo. A účinkuje až 

po troch hodinách. To som niekde čítal." Zdravšou alternatívou je potom zelený čaj. 

V lístkovej forme obsahuje približne polovičnú dávku kofeínu v porovnaní s rovnakým 

objemom instantej kávy. 

                                                                                              

Zázrak zvaný ginkgo biloba 

Jeden z najslávnejších stromov súčasnosti je nepochybne ďalším najpoužívanejším 

štartovačom mozgu. Prekrvuje organizmus a pomáha pri problémoch so studenými rukami 

alebo nohami. Okrem toho posilňuje pamäť a pomáha sústrediť sa. V predaji je obrovské 

množstvo výživových doplnkov s ginkgom, kapsuly, čajíky, šumivé tablety. Niektoré z nich 

sú šité priamo na potešenie zúfalej študentskej duše - obsahujú hneď kofeín, aj guaranu, ktoré 

môžu pomôcť udržať koncentráciu aj v kritických situáciách zvaných "noc pred skúškou". 

Navyše, doplnky výživy môžu mať aj pozitívny placebo efekt a podporiť motiváciu študenta. 

Len sa na ne netreba spoliehať ako na tabletky múdrosti. Dejiny sa za nás nenaučia. 

  

"Energeťáky" nielen na prežitie celonočnej party 

Energy drinky slávia svoj veľký nástup práve v skúškovom období. Ivo ich síce používa "len 

príležitostne, počas párty, lebo sú dosť drahé," ale pre množstvo študentov predstavujú 

dôležitých spoločníkov na ceste štúdiom. Plechovka kvalitného energy drinku obsahuje 

približne rovnaké množstvo kofeínu ako šálka kávy, ale aj oveľa viac cukru, a teda s ním 

treba narábať opatrnejšie. Na príležitostné zahnanie únavy môže dobre poslúžiť, ale desať 

"energeťákov" za noc môže mať práve opačný efekt a spôsobiť kolaps na ďalší deň. 

http://web.archive.org/web/20090201022839/http:/www.webjournal.sk/clanok/1661/startovace-mozgu


  

Bez motivácie to nepôjde ľahko 

Niekto si dokáže sadnúť a jednoducho sa učiť, pretože to treba, no veľa študentov si začne 

klásť polená pod nohy otázkami typu "Prečo ja? Prečo práve toto? Načo to mne kedy bude?". 

Bohužiaľ, s týmito prekážkami sa stretáva zrejme každý. Iva napríklad o svojej motivácií 

hovorí: "Snažím sa motivovať, že už len desať strán, a potom ciga," ale potom dodáva 

zdravšiu alternatívu: "Snažím sa čítať si látku tónom, že ma to veľmi baví. A celkovo samu 

seba presviedčam o tom, že to, čo sa učím, ma veľmi zaujíma a obohacuje." Nepochybne je 

v tom kus irónie, ale skutočne to funguje. 

  

Dýchateľný vzduch a oáza pokoja 

Celkové podmienky pri učení nám musia vyhovovať. Iva si ich predstavuje takto: "Spravím si 

poriadok, teplučko a príjemne a v hlave si vytvorím plán, ktorý potom aj tak nedodržím." 

Chvíľu to trvá, nájsť si nejaké vhodné miesto na učenie, občas treba otvoriť okno a nadýchať 

sa čerstvého vzduchu, ale najdôležitejšie je zachovať chladnú hlavu, aj keď sa už všetko zdá 

stratené. Najlepší spôsob, ako sa upokojiť, je ísť sa na chvíľu prejsť von. Prekrviť svaly 

a prísť na iné myšlienky. Je to, samozrejme, úplne kontraproduktívne v prípade, že čas už hrá 

proti nám. Vtedy možno pomôže na chvíľu sa zastaviť, zavrieť oči, zhlboka sa nadýchnuť 

a s ešte hlbším výdychom si predstavovať, ako nás opúšťa všetka nervozita, strach, nepokoj 

a panika. Namiesto vystresovaného umučeného mozgu je oáza pokoja, ktorá tam aj zostane, 

pokiaľ možno, čo najdlhšie. A všetko bude na chvíľu zasa krásne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.2009 študentský životVyletieť zo školy pre Erazmus 

Text: Jana Brnová, 3. ročník bc 

Univerzita Komenského sa zaradila do programu Erazmus v akademickom roku 1998/99. 

Odvtedy ponúka študentom možnosť rozšíriť a skvalitniť svoje vzdelanie a jazykové znalosti, 

na čo im poskytuje aj primerané štipendium. UK má vytvorené zmluvy s mnohými krajinami 

Európskej únie i mimo nej. Dohromady má v súčasnom akademickom roku právoplatne 

podpísané zmluvy s približne 320 univerzitami a ich fakultami v 26 krajinách. 

  

Väčšina študentov má s týmto programom pozitívne skúsenosti. Spoznali fungovanie iných 

školských systémov, život v cudzej krajine a naučili sa samostatne fungovať. No nie vždy sú 

skúsenosti študentov iba pozitívne. Totiž, skúsenosti pozitívne sú, no dôsledky už nie. Predsa 

len, byť vyhodený zo štúdia na domácej fakulte pre účasť v programe Erazmus, to je 

dostatočne negatívne. 

Ako takáto situácie môže vzniknúť? Stretla som sa s jedným študentom, ktorý mi vyrozprával 

svoj príbeh... 

  

Odkiaľ si sa dozvedel o programe Erazmus? 

O programe Erazmus som sa dozvedel z plagátov vyvesených na našej katedre. Išlo konkrétne 

o program určený pre našu katedru, s konkrétnou krajinou, univerzitou. 

  

Mal si nejaké komplikácie pri vybavovaní štúdia v zahraničí? 

Problémy som nemal, všetko bolo dohodnuté a účastníkov programu vybrala moja katedra. 

Pre študentov vypísala konkurz a program spropagovala spomínanými plagátmi. Moja katedra 

má dohodu s danou univerzitou a každoročne sa vyberú dvaja študenti. Minulý rok som sa 

dostal do zahraničia iba ja, pravdepodobne preto, že účasť na konkurze bola nízka. 

  

Bol si spokojný s organizáciou výmenného pobytu? 

Bol som nadmieru spokojný, všetko bolo super zorganizované. Každému zahraničnému 

študentovi bol pridelený jeden zahraničný študent, s ktorým si písal už pred príchodom do 

krajiny. Tento študent ma čakal na letisku a počas celého pobytu mi bol kedykoľvek 

k dispozícii, aby mi pomohol. Internát som si vybavil už pred odchodom, elektronickou 

formou som dostal ponuku od zahraničnej fakulty. Pre tých, ktorí si nestihli vybaviť internát 

cez fakultu, bola možnosť požiadať o ubytovanie cez agentúru, ktorá mala zmluvu s fakultou 

(pričom ceny boli takmer rovnaké). 

  

http://web.archive.org/web/20090202115138/http:/www.webjournal.sk/clanok/1657/vyletiet-zo-skoly-pre-erazmus


Ako prebiehal tvoj príchod do krajiny? 

Na štúdium som musel nastúpiť v danom termíne, podľa toho som kupoval aj letenku. 

Domáci študent mi všetko vysvetlil a zobral ma všade, kde som sa musel zapísať. Všetci 

zahraniční študenti sme sa stretli s koordinátorom pre zahraničné vzťahy. Podmienky štúdia 

sme nemali rovnaké ako domáci študenti, ale predmety sme si sami vybrali z ponuky fakulty 

aj univerzity. Podmienkou pre získanie kreditov bola vo väčšine prípadov pre zahraničných 

študentov iba účasť na hodinách. 

  

Aké výsledky si dosiahol? 

V prvom rade najväčší úspech bolo isté zlepšenie konverzácie v angličtine. Ďalej som získal 

množstvo zahraničných kontaktov, skúseností. Bola to akási vojenčina, začať sám život 

v novej krajine. Noví ľudia a nová škola. Celkovo to vnímam ako vysoko hodnotnú 

skúsenosť.   

  

S akým dojmom si opúšťal svoju adoptívnu školu? 

Bolo mi veľmi ľúto, že sa môj "Erazmus život“ končí. Získal som veľa dobrých priateľov, od 

ktorých ma teraz delia tisíce kilometrov. Škola bola na vysokej úrovni, čo sa týka prístupu 

pedagógov aj vybavenia. Prednášky boli živé, otvorené diskusii a študentov názor bol veľmi 

dôležitý. Návrat do slovenskej reality bol krutý. 

  

Aké problémy nastali v súvislosti s tvojím štúdiom v zahraničí a kedy si sa o nich 

dozvedel? 

Pri zápise do nového roka na mojej domácej fakulte som zistil, že moje výsledky zo 

zahraničnej univerzity ešte neprišli. Od toho sa začali odvíjať všetky moje problémy. 

  

Ako sa voči týmto problémom zachovala tvoja domáca fakulta a ako ich riešila? 

Moja fakulta sa mi snažila pomôcť, ale bez výsledkov ma nemohli zapísať do nového 

akademického roka. Na zahraničnú univerzitu poslali žiadosť, na základe ktorej som nakoniec 

výsledky dostal. No už som sa nemohol, ani nechcel zapísať do ďalšieho semestra. 

  

Si opäť študent UK? 

Svojej katedre som vďačný za to, že sa za mňa postavila. Študentom v súčasnosti však nie 

som, plánujem byť, ale pravdepodobne už nie študentom UK. 



  

Čo by si odkázal ostatným záujemcom o výmenné pobyty? 

Ostatným študentom, ktorí sa plánujú zúčastniť výmenného pobytu, držím palce 

a odporúčam, aby si pri všetkých byrokratických opletačkách, ktorým sa určite nevyhnú, 

dávali veľký pozor. A aby určite zo zahraničnej univerzity neodchádzali domov bez 

overených výsledkov v ruke. Inak si pobyt užite, lebo sám osebe je neopakovateľnou životnou 

skúsenosťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.1.2009 cestovanie Siam - Brána do Ázie 

Text: Barbora Nováková, 1. ročník mgr 

Thajsko má bez debaty rezervovanú priečku v rebríčku top ten zimnej dovolenkovej exotiky. 

More ako vymaľované akvarelmi, oslepujúco biele pláže, pompézne hotelové rezorty a večne 

vysmiati Thajčania vás tak rozmaznajú, že nebudete vedieť, čí ste. Ak však na plecia hodíte 

ruksak a vystrčíte nos z vyblýskaného paláca, ocitnete sa ako Alenka v ríši divov. A sú to divy 

vskutku nevídané. 

  

Bordely a kláštory, luxusné butiky a všivavé malé krámiky v zastrčených uličkách. Falošné 

kabelky D&G a pravé striebro, smrad thajských veľkomiest a panenské ostrovy. Ladyboys a 

zahalené moslimky. Majestátne slony a túlavé psy, potkany a mrakodrapy, náboženské rituály 

a pingpong shows. Prvé dni sa vám bude chcieť nasadnúť na najbližšie lietadlo a vrátiť sa 

späť do "civilizácie". A potom sa šialene zamilujete a budete roniť krokodílie slzy, keď 

nadíde nevyhnutný deň odchodu. 

  

Preč z Bangkoku 

Útek zo smogom zamoreného Bangkoku znamená vymodlenú úľavu pre naše nervy aj pľúca. 

Smerom na sever  pribúda ryžových políčok a smaragdovozelených kopcov. Do druhého 

najväčšieho thajského mesta Chiang Mai, v objatí pralesa, to vlakom trvá dvanásť hodín. Na 

polceste vyskakujeme z vlaku a zasvätíme deň duchovnej potrave v podobe preskúmania 

Sukhothai, bývalého kráľovského mesta. Jeho starobylé chrámy a obrie sochy Budhu, 

pripomínajúce mimozemšťana, nám svojou krásou kradnú z pľúc kyslík. Nápad chytiť 

polnočný vlak do Chiang Mai sa napokon neukázal ako jeden z tých najšťastnejších. Na 

vlakovej stanici v totálnom zapadákove menom Phitsanulok stvrdneme vyše päť hodín. Zo 

staničného stánku vykúpime všetky ryžové keksy so sezamom, potykáme si s miestnou 

"hajzelbabou", napäto sledujeme, ako sa nám pod nohami hrajú na naháňačku túlavé psy a 

nad hlavami nám veselo krúžia netopiere. Už ani nevrieskam, keď predo mnou prefrčí potkan. 

Nahováram si, že toto je naozajstná skúška pevnosti charakteru, najmä keď je pol tretej a 

miestni strážnici nás ubezpečujú, že si na náš polnočák určite ešte počkáme. Vlaky v Thajsku 

zo zásady nechodia načas. Nikdy. Čosi také ako cestovný poriadok je len bezcenným zdrapom 

papiera. Cestujúcich ani sprievodcov to však vonkoncom nevzrušuje. Osemhodinové 

meškanie? Normálka. O pol štvrtej sa vlaku dočkáme. Čakajú nás poschodové kóje, nočná 

mora všetkých klaustrofobikov. Nám to však už vonkoncom neprekáža. Spíme ako zarezaní. 

  

Pokoj a duchovno 

Chiang Mai je celkom iná káva ako zbesilý Bangkok. Nebojím sa tu o vlastný krk a môžem sa 

pokojne nadýchnuť bez toho, aby ma strhol burácajúci dav. Ráno usrkávame kávu 

vypestovanú horskými kmeňmi a žalúdok hladkáme domácim musli s orieškami a tropickým 

ovocím. Všetko je tu ospalé a nenáhlivé, ruch nastane len podvečer na food markete. 

Domorodci sú tu akýsi vľúdnejší, ulice vidieckejšie, a na každom rohu sa potknete o nejaký 

http://web.archive.org/web/20090131115157/http:/www.webjournal.sk/clanok/1676/siam-brana-do-azie


kláštor. V niektorých si môžete dokonca veselo podebatovať a vypiť čaj s mníchmi a podrobiť 

ich výsluchu o tom, prečo a za akých okolností sa vydali na cestu odriekania a meditácií. Hoci 

je horúco až na porazenie, sedím pri mníchovi zahalená v šatke. Musím. Napriek enormnému 

prílivu turistov si Thajčania zachovávajú svoje tradície a vyžadujú, aby sa dodržiavali, turista-

neturista. 

Žena musí mať v blízkosti mnícha zahalené plecia a kolená a nesmie sa ho dotknúť. Aj do 

chrámov smú návštevníci vstúpiť len zahalení a s bosými nohami. Nohy sú pre Thajcov 

nečisté, preto sa vyzúvame kde sa dá a večer v sprche ťažko zápasíme s čerňavou, čo sa nám 

počas dňa prilepila na chodidlá. Pri každom dome či hoteli majú Thajčania svoju svätyňu, ku 

ktorej sa modlia a prinášajú jej obety. Nie je teda nič nezvyčajné natrafiť na oltárik, pred 

ktorým stojí otvorená Fanta so slamkou. 

  

Slony, džungľa a dlhokrké ženy 

Chiang Mai k sebe vábi najmä dobrodružné nátury. Z mesta sa robia skvelé treky do hôr alebo 

výlety k horským kmeňom, ktoré sa dodnes nevzdali tradičného spôsobu života. Ak by ste sa 

radi na čomsi podobnom zúčastnili,  ideálne je spoľahnúť sa na hotel, v ktorom bývate. Ráno 

len nasadnete do dodávky, a spolu s ďalšími nadšencami sa odveziete na motýliu a 

orchideovú farmu, zaachkáte nad oči oslepujúcim pôvabom kvetín a hor sa do tradičnej 

viesky, kde sa zoznámite s miestnymi domorodcami. Pri pohľade na dlhokrké ženy s 

obručami okolo hrdla, ktoré pred nami pózovali ako zvieratká v zoo, som však trochu 

zapochybovala o ich autentickosti. Podozrievala som ich, že keď im o šiestej skončí šichta, 

zložia z krku obruče a poď ho späť do mesta k deťúrencom a teplej večeri. Treba však uznať, 

že ako tapeta na monitore sa fotka s dlhokrkou slečnou bude vynímať dobre. A o to asi aj ide. 

  

Slonia jazda mala viac do seba. Sedieť na vyheglovanom sedadle z bambusu pripevnenom len 

krehkým lanom k neposlušnému a nesmierne pažravému slonovi, ktorý natvrdo ignoroval 

pokusy svojho dozorcu - vetchého starčeka s palicou - usmerniť jeho chôdzu, teda nie je 

žiadna zábava.  Aby toho nebolo málo, po slonej jazde nasledoval prechod cez rieku v 

hrdzavej klietke natiahnutej medzi dva špagáty, poľný obed uprostred ničoho a následný trek 

k vodopádu cez nepreniknuteľnú džungľu. S plnými bruchami a bez všemocného repelentu. 

Pot sa z nás lial vo vedrách, nohy sme mali premočené brodením sa v potokoch a ruky odreté 

od lozenia po skalách. V tých momentoch som z celého srdca nenávidela nášho sprievodcu, 

krehkého Dona, ktorý skákal cez ostré skaly v šmykľavých šľapkách ako srnka. Asi sme boli 

málo premočení, pretože po desaťsekundovej inštruktáži nám strčili do rúk pádlo a naložili na 

raft. Po prvopočiatočnej hrôze z kaskád a bielych čiapočiek vĺn sme si to skutočne užívali. 

Následný bamboo rafting už trochu menej. Nie práve dôveryhodne vyzerajúca bambusová plť 

by zvládla tak maximálne dvoch, nie osemčlennú skupinu dobre živených turistov. A tak si 

sedíme po pás v hnedej rieke, modlíme sa, aby sme nechytili nejakú kožnú chorobu, 

drkoceme zubami a mierne sa znepokojíme, keď sa pri otázke, či v rieke žijú krokodíly, náš 

sprievodca, plávajúci vedľa plte, len tíško pousmeje. Doplávame do cieľovej stanice, 

vyfasujeme fotku v rámiku za sto bahtov a sprievodcovia nás zavedú naspäť na hotel. Sme 

neporušení, na smrť unavení, špinaví až hrôza a šťastní. Prežili sme. 

  



Must have thajské suveníry 

Skutočné čaro Chiang Mai poznať s príchodom súmraku. Celé mesto do nohy sa zbehne na 

nočný bazár. Pre šopoholikov ďalšie prudko nebezpečné miesto. Milióny stánkov splnia 

všetko, čo len vám bujná fantázia vyčaruje v hlave. Ručne vyrábane remeselné 

výrobky, bižu z pravého chiangmaiského striebra, hodvábne tašky, šatky, sviečky, sošky 

Budhu, amulety, čiapky, hodinky... Na svoje si prídu všetky kabelkofilky. Taštičky z kokosu, 

slonej či kobrej kože, ručne tkaného hodvábu či konope, ktoré skosili horské kmene v horách 

nad mestom, tu nájdete od výmyslu sveta. S trochou šikovnosti a obchodného ducha pritom 

zaplníte tašky suvenírmi bez toho, aby ste si vyplienili bankový účet. V stánkoch na uliciach 

totiž platí špeciálny cenník. Pokojne stiahnite prvotnú cenu aj o polovicu a naťahujte ich tak 

dlho, dokým neušetríte aspoň štyridsať percent. Thajčania milujú vyjednávanie a považujú to 

za vzrušujúcu hru, na konci ktorej vás vždy - čo je krajne znepokojujúce pre vašu peňaženku - 

odmenia víťazoslávnym smiechom. Aká je reálna cena vášho úlovku, ktorý ste s veľkým 

úspechom vykšeftovali o tretinu lacnejšie, môžete len tipovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.2.2009 kultúra Matka Guráž a jej deti 

Text: Denisa Ballová, 3. ročník bc 

Keď matka, tak Guráž. Keď guráž, tak lístky do divadla. A keď divadlo, tak Slovenské 

národné. 

  

Práve Slovenské národné divadlo 31. januára uviedlo do života novú hru od Bertolda Brechta 

- Matka Guráž a jej deti. Rozpovedaný príbeh osudu jednej ženy a jej životných utrpení. 

  

Matka Guráž v podaní Emílie Vášáryovej 

Zdroj: www.snd.sk 

Tak by sa dala v skratke načrtnúť iba jemná línia príbehu, ktorý na javisku rozohrala Emília 

Vášáryová v úlohe Matky Guráže, niekedy presvedčivá viac, inokedy menej. Do úloh jej detí 

bol vybraný Robert Roth (Eilif), Alexander Bárta (Švajčiarik) a Táňa Pauhofová (Katrin). 

  

Hra sa odohráva v 17. storočí, v čase tridsaťročnej vojny, keď Matka Guráž spolu so svojimi 

deťmi brázdi cesty Európy i "Neeurópy", pretĺka sa životom. Vojna je však jediná, ktorá ju 

môže uživiť, ale i jediná, ktorá ju môže pripraviť o deti. 

  

Javiskový príbeh je poprepletaný piesňami hudobného skladateľa Paula Dessaua, ktoré na 

viacerých miestach pôsobia skôr rušivo ako atraktívne. Niekedy je to určite spôsobené 

falošným spevom, inokedy umiestnením, ktoré bráni deju v ďalšom rozvoji. Divák tak musí 

pretrhnúť reťaz myšlienok, aby sa často sústredil na bezvýznamné slová piesne, ktoré často 

vzhľadom na hudobné nástroje i nepočuje. 

  

Kulisy sú jednoduché, ale veľmi výstižné. Tvorí ich len jedna "zákopa" (presnejšie diera 

v strede javiska), v ktorej je umiestnený malý dychový orchester. Okolo tejto zákopy obieha 

voz Matky Guráže, čo slúži na vyjadrenie časovej línie príbehu. V rohu javiska sedí 

rozprávačka príbehu (Mária Breinerová), ktorá príbeh dopĺňa o presné dátumy i krajiny. Táto 

úloha je veľkým pozitívom, pretože bez nej by príbeh strácal na autentickosti a originalite. 

  

A teraz k hercom. Emília Vášáryová je určite veľkou herečkou, ktorá sa do každej postavy vie 

dokonale vžiť. Len tu sa jej to na niektorých miestach nedarilo. Niekedy pripadala divákovi 

strnulá, čo by pri jej mene malo zostať v tieni. Občas však nezostalo. Veľká škoda. 

http://web.archive.org/web/20090219200132/http:/www.webjournal.sk/clanok/1703/matka-guraz-a-jej-deti


  

Táňa Pauhofová, ako jedna z mála žien v tejto hre, si na svoje plecia naložila asi viac, ako je 

zvyknutá. Hrala totiž nemú dcéru Matky Guráže. A nemosť sa jej v niektorých častiach 

vymykala z rúk. Občas príliš kričala, občas príliš plakala, afekt prehlušoval prirodzený talent. 

  

Musím priznať, že Robert Roth nikdy nepatril medzi mojich obľúbených hercov a radšej som 

sa všetkým hrám s ním vyhýbala. Ale keď na javisku zaspieval, uvedomila som si, že som sa 

v ňom mýlila. Ten človek mal v sebe dušu vojaka, ktorý opustil matku a vybral sa na front. 

Mal v sebe niečo, čo Alexandrovi Bártovi chýbalo. Bol tým, čím mal byť. Bohužiaľ, bol jeden 

z mála. 

  

Niektorí sklamali, iní milo prekvapili, a to je presne dôvod, prečo Matku Guráž  treba vidieť 

zo sedadla Slovenského národného divadla. Lebo je príbehom o láske matky, vojne 

a situáciách, z ktorých niet koho obviniť. 

12.2.2009 kultúra Upírománia 

Text: Monika Barnová, 1. ročník mgr 

Čo sa stane, keď sa normálne sedemnásťročné dievča zaľúbi do upíra? Vznikne absolútna 

upírománia zahŕňajúca knihy, filmy aj internetové stránky a fóra. 

  

Keď americká spisovateľka Stephenie Meyer písala prvú knihu zo svojej štvordielnej série, 

netušila, akú hystériu tým vyvolá. Príbeh lásky Belly a Edwarda si okamžite zamilovali 

milióny čitateľov, hlavne v tínedžerskom veku. A tak sa neznáma spisovateľka stala za jednu 

noc slávnou a bohatou a spustila podobný fenomén ako J. K. Rowlingová so svojím 

čarodejníckym učňom Harrym Potterom. 

  

Úspešná autorka Twighlight Sagy Stephenie Meyer 

Zdroj: www.libraryjournal.com 

Príbeh je jednoduchý a zložitý zároveň. Bella Swanová sa presťahuje do upršaného a stále 

zamračeného mestečka Forks. V škole sa stretáva s neuveriteľne krásnym Edwardom, ktorý je 

voči nej výnimočne nepriateľský. Napriek tomu jej však zachráni život a medzi dvoma 

mladými ľuďmi sa začína odvíjať príbeh veľkej lásky. Má to iba jeden háčik. Edward je upír, 

ktorý žije svojím upírským životom so svojou upírskou rodinou. 

  

http://web.archive.org/web/20090218150652/http:/www.webjournal.sk/clanok/1685/upiromania


Námet je viac ako zaujímavý, preto sa nestráca medzi lavínou fantasy literatúry, ktorá po 

úspechu Pottera a Froda s prsteňom zaplavila náš literárny trh. Napriek tomu je však Súmrak 

(Twilight) pre väčšinu dospelých čitateľov sklamaním. Dôvodom nie je slabý príbeh, ani zlé 

prevedenie - hlavným problémom je príliš nafúknutá mediálna bublina. To, čo pri Harrym 

Potterovi nebolo nadsadené a ani prehnané, pri Súmraku pripomína príslovie o tom, ako 

povesť predbehla pôvodcu. Knihu síce prečítate jedným dychom aj za jednu noc (napriek 

väčšiemu počtu strán), ale určite neostanete ohúrení, nadšení, ani rozcitlivení. A keď sa vás 

niekto opýta na názor, odpoviete jednoduchou vetou: "Milé." 

  

Ďalšou slabinou Súmraku je paradoxne to, čo dostalo väčšinu jeho fanúšikov do kolien - 

sladkosť, prvá láska, ktorá je hneď osudovou, neuveriteľne príťažlivý chlapec a obyčajné 

dievča. To všetko sú veci, ktoré môžu ohúriť len "násťročné", prevažne dievčenské publikum. 

Ak bol román písaný so zámerom osloviť práve túto kategóriu, autorke sa to dokonale 

podarilo. Dospelý čitateľ má však občas pocit, že tú knihu vyhodí von oknom, ak si ešte raz 

prečíta vetu "pozrel sa na mňa a to mi vyrazilo dych". 

  

Na druhej strane, veľkým plusom je akési čaro, ktoré kniha má. Prostredie upírov, 

nadprirodzene krásnych ľudí zahalených tajomstvom a nebezpečenstvom, láka každého 

človeka s dobrodružnou a zároveň romantickou dušou. Postupné odhaľovanie ich životných 

príbehov, ale aj vnútra mladej dievčiny je zaujímavým čítaním pre všetkých, ktorým 

"presladenosť" neprekáža natoľko, aby to vzdali po prvej kapitole. 

  

Aké je zhodnotenie? Každá kniha, ktorá dokáže dnešnú mladú generáciu odtrhnúť od 

počítačov, by mala dostať Nobelovu cenu za literatúru. Súmraku sa to podarilo v masovom 

meradle. Nevytvára síce svet, do ktorého sa chcete stoj čo stoj vrátiť, ako je to pri 

čarodejníckom prostredí Harryho Pottera, ale oplatí sa prečítať ju. A potom ju stačí posunúť 

svojim "násťročným" deťom, súrodencom, bratrancom a kamarátom, atď. Urobíte tým službu 

celému vymierajúcemu svetu kníh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2009 kultúra Unplugged koncerty nevymreli! 

Text: Monika Barnová, 1. ročník mgr 

Ak ste aj vy fanúšikmi hudobných podujatí, kde sa nepoužívajú samé elektrické gitary, 

syntetizátory a podobné hudobné nástroje, určite máte pocit, že tzv. "unpluggedov" je čoraz 

menej.  A veru máte pravdu. Máloktorá skupina už dnes staví na akustický koncert bez 

použitia elektriny. Na Slovensku sa však rozbehol jeden zaujímavý projekt, ktorý nás vracia 

do čias "odpojenej" Nirvany a podobných legiend. Rádio Expres Unplugged. 

  

Rádio Expres Unplugged ponúka "nedostatkový tovar" 

Zdroj: nl.zooomr.com 

Jedno z komerčných rádií na našom trhu sa rozhodlo dať priestor slovenským interpretom 

a kapelám, aby si na vlastnej koži vyskúšali svoje muzikantské schopnosti. Odohrať 

unpulgged koncert totiž nie je vôbec jednoduché. Vždy v prvý pondelok v mesiaci sa malá 

sála v divadle Heineken Tower Stage premení na miesto výnimočných koncertov. Od 

novembra 2008 už svoje vystúpenia odohrali prešovskí IMT Smile, ktorí pripravili o hlas 

všetkých v sále, pretože ich skladby sa nedajú nespievať spolu s nimi. Slovenská legenda 

Miro Žbirka zahral svoje najväčšie hity a rozvášnil mladších aj starších. A mladá 

východniarska skupina Komajota potešila svojich fanúšikov aj slávnou speváčkou známou zo 

Superstar, Katkou Koščovou. 

  

Rádio Expres Unplugged nie je komerčný projekt, lístky sa dajú vyhrať len vo vysielaní rádia. 

Atmosféra tým však neutrpí ani najmenej, pretože na koncerte sa ocitnú len skalní fanúšikovia 

danej kapely, ktorí sú ochotní niekoľkokrát denne volať do rádia a zapájať sa do súťaží na 

webe. Komornosť "unpluggedov" umocňuje aj malá sála divadla s kapacitou 300 ľudí. 

  

Akustické koncerty teda úplne nevymreli. Pre všetkých hudobných fajnšmekrov by bolo len 

potešením, keby ich množstvo ešte vzrástlo. Lebo čaro obyčajnej španielky a koncertného 

piána neprekoná žiadny moderný elektrický nástroj. Svetové legendárne skupiny to vedeli, 

snáď to čoskoro zistí aj slovenská hudobná scéna. 
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30.1.2009 kultúra Bobule – nevinne o filme 

Text: Monika Barnová, 1. ročník mgr 

Česká kinematografická kuchyňa je už tradične zárukou filmovej kvality a zároveň aj 

dôkazom toho, že sa stále môže posúvať ďalej. Na sklonku minulého roku sa aj do našich kín 

dostal nový film, ktorý síce nemá pompéznosť Bathory, hlboké myšlienky Pelíšok, ani humor 

typu Z tebou mě baví svět, zato je to však jedna z najpríjemnejších snímok minulého roka. 

Reč je o filme Bobule - nevinně o víne. 

  

Z českého filmu Bobule 

Zdroj: www.mkuh.cz 

Dej zatiaľ najvýraznejšieho počinu režiséra Tomáša Bařinu sa odohráva v Prahe a neskôr v 

malebnej vinárskej oblasti, kde ruch mesta nahrádza večerné rozjímanie pri vínku. V 

jednoduchom príbehu sú hlavnými hrdinami Honza a jeho kamarát Jirka, ktorí sa v Prahe 

živia malými podvodmi pri prenájmoch bytu. Bohužial (alebo našťastie), sú však čoskoro 

odhalení a jediným riešením je pre nich útek. Na skrývanie sa využijú Honzovho dedka, 

ktorého pomocou ďalšieho podvodu pošlú na vysnívanú cestu do Argentíny a oni zatiaľ 

postrážia jeho vinohrad. Postupne však už víno a vinohrad nie je pre Honzu len dočasná 

alternatíva, ale láska na celý život. Hlavne keď v susedstve žije aj krásna Klára. 

  

Film bol nakrútený v krásnom prostredí moravských vinohradov, čo však ani zďaleka nie je 

jeho jediným plusom. Úžasná kamera Martina Preissa dáva dokonale vyniknúť všetkým 

kopcom, vinohradom, dolinkám a iným krásnym scenériám a nebála by som sa ju označiť za 

najväčšiu devízu filmu Bobule. Strhujúca farebnosť a umeleckosť prenesie každého diváka na 

malú chvíľku do moravských vinohradníckych dediniek. 

  

Zišla sa tu aj vynikajúca partia českých hercov, ktorí vdýchli všetkým postavám skutočnú 

dušu. Či už je to rebelantský ale vo vnútri citlivý Honza, alebo párik otravných policajtov. 

Hlavné postavy Kryštof Hádek (Honza) a Lukáš Langmajer (Jirka) sa dokonale dopĺňajú, 

pôsobia nevinne ale zároveň rebelantsky. Herecké obsadenie obsahuje aj mená ako Václav 

Postránecký, Marián Roden, Tomáš Matonoha či Lucie Benešová. Mladú a prirodzene krásnu 

Kláru si zahrala Tereza Voříšková. 

  

Jedným z najdôležitejších prvkov filmu Bobule je hudba, ktorá výborne ladí s prostredím aj s 

príbehom. Jej tvorcami sú Hynek Schneider, James Harries a líder českej skupiny Kryštof, 

Richard Krajčo. Práve on má na konte aj titulnú pesničku s názvom Atentát. 

  

http://web.archive.org/web/20090202115143/http:/www.webjournal.sk/clanok/1678/bobule-nevinne-o-filme


Bobule – nevinně o víne je film, ktorý je síce klasickým sentimentálnym príbehom o láske, 

prerode zlého človeka na dobrého a o návrate ku svojim koreňom, napriek tomu určite nebude 

stratou času si ho pozrieť. Príjemné prostredie, chytľavý príbeh a celkom vtipné scénky vás 

zaručene dostanú. A navyše sa naučíte aj jednu dôležitú vec, čerstvý „burčák“ vo fľaši 

vybuchne, ak mu dotiahnete uzáver. 

  

Ak ste si Bobule nestihli pozrieť v kine, dobrou správou je, že film už vyšiel aj na DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.1.2009 kultúra 2 dni v Paríži 

Text: Denisa Ballová, 3. ročník bc 

O najkrajšom francúzskom meste sa nakrútilo už veľa filmov. Z tých najreprezentatívnejších 

je vhodné spomenúť snímku Paríž režiséra Cédrica Klapischa alebo mozaiku viacerých 

režisérov, ktorí vytvorili dielo Paríž, milujem ťa. Film 2 dni v Paríži mladej francúzskej 

herečky Julie Delphy, ktorá napísala scenár a obsadila aj post režisérky, sa spomenutým 

filmom ani zďaleka nevyrovná. 

 

Jack a Marion. Američan a Francúzka 

Zdroj: aktualne.centrum.sk 

 

Francúzka Marion (Julie Delphy) a Američan Jack (Adam Goldberg) sa cestou z Benátok 

zastavia v Paríži u Marioniných rodičov. Snažia sa svoj dvojročný vzťah oživiť a pridať mu 

na romantike. Tu však stretnú veľa Marioniných milencov, bývalých priateľov a komplikácie 

sa môžu začať. 

 

K tomu všetkému sa pridáva francúzština, ktorou hovoria všetky postavy okrem Jacka. Tak je 

film obohatený o eleganciu a posunutý nad americké trháky a otrepanú angličtinu, ale v 

celkovom hodnotení mu to veľmi nepomáha. 

  

Marioniných rodičov si zahrali skutoční rodičia Julie Delphy. Toto obsadenie bolo veľmi 

dobrým ťahom, pretože Albert Delphy, ktorý si zahral otca, pôsobil veľmi prirodzene a každý 

divák mu hneď uveril, že vtip, ktorý z neho srší, je mu vlastný. 

 

2 dni v Paríži je snímkou o vzťahu dvoch mladých ľudí – Marion a Jacka. Treba však 

poznamenať, že tento film je o vzťahu bez vzťahu. Julie Delphy totiž nešla do hĺbky a 

povrchne načrtla pomer týchto dvoch mladých ľudí. Nerozvinula dialógy, na ktorých celý 

film stavala a asi aj zabudla na to, že vtip nie je vtipom, keď sa opakuje viackrát. Témy sexu, 

bývalých i súčasných priateľov postavy spomínajú až príliš často, čo začne diváka po chvíli 

nudiť. 

  

Režisérka, samozrejme, nezabudla bodnúť aj do témy rozdielu francúzskej a americkej 

kultúry a zosmiešniť obe strany. Spomenutú problematiku dobre vystihuje scéna, keď Jack 

svojim „súkmeňovcom“ ukazuje cestu do Louvru. Sám správny smer nepozná a krajanom 

nemieni pomáhať z prostého dôvodu. Na tričkách majú nápis Bush a do Paríža sa vydali po 

stopách DaVinchiho kódu. Na druhej strane, je tu aj scéna v McDonalde, kde francúzska 

slečna za pokladňou nerozumie ani slovu „cheesburger“. 

http://web.archive.org/web/20090202115627/http:/www.webjournal.sk/clanok/1677/2-dni-v-parizi


 

Celý film je teda príbehom o láske. Ostatné spomenuté témy sú málo rozvinuté, aby nosná 

téma (teda vzťah Marion a Jacka) bola ukázaná v plnej šírke. Avšak nosnosť tejto 

problematiky bola príliš slabá na to, aby režisérka divákovi povedala niečo nové. 

 

Filmy o Paríži, ako aj o láske a s ňou súvisiacich problémoch, tu už boli. A nevyskytlo sa ich 

málo. O to však boli oveľa lepšie a kvalitnejšie spracované. Slovo Paríž v názve tejto snímky 

zjavne súviselo len s prilákaním väčšieho počtu divákov. Vo filme sa totiž o Paríži nedozviete 

nič, uvidíte z neho možno len dve ulice. 

 

2 Days in Paris (Francúzsko/SRN, 2006, 97 min.) 

Réžia: Julie Delpy. Scenár: Julie Delpy. Kamera: Lubomir Bakchev. Strih: Julie Delpy. 

Hudba: Julie Delpy. Hrajú: Julie Delpy, Adam Goldberg, Marie Pillet, Albert Delpy, Alexia 

Landeau, Adan Jodorowsky, Alex Nahon, Daniel Brühl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.1.2009 kultúra Keď súmrak, tak v kine 

Text: Veronika Gallisová, 1. ročník mgr 

Upírmi sa to v poslednom čase na filmových plátnach a na televíznych obrazovkách hemží. 

Okrem seriálu True Blood, ktorému na januárovom odovzdávaní "prischol" jeden Zlatý 

glóbus za hlavnú ženskú hereckú rolu, sa v našich kinách usadil Súmrak. Adaptácia 

bestselleru Stephanie Meyerovej však vôbec nie je iba bezducho sfilmovanou "kinovýplňou". 

  

Boj bez cesnaku 

Krvou podliate oči, špicaté očné zuby a studená biela pokožka. Tak prezentujú upírov takmer 

všetky dostupné zdroje. Isté je, že nikto presne nevie, ako vyzerajú, ani to, či sa skutočne živia 

len ľudskou krvou. Isté je aj to, že sú nesmrteľní, cesnak na nich neplatí a jediné, čoho sa 

boja, sú slnečné lúče. Možno práve preto je dej Súmraku situovaný do mestečka Forks, ktoré 

je večne pod mrakom. Raj pre upírov? Istotne. 

  

Bella (Kirsten Stewart) svojím novým domovom nie je obzvlásť nadšená. V miestnej škole 

však stretne Edwarda (Robert Pattison) a jej život sa prevráti naruby. Nevysvetliteľnú 

príťažlivosť medzi hlavnými hrdinami snímky "chladí" Edwardov odmeraný prístup. Bella 

však problém vyrieši veľmi ľahko. Stačí pár indícií a všetko jej je jasné - Edward je upír. A 

hoci by sa mala báť a od Edwarda míľovými krokmi utekať, vkladá svoj život do jeho rúk.  

Boj, láska, tajomstvo, nadprirodzené schopnosti, výborné počítačové efekty a skvelá hudba - 

to je sumár toho, čo Súmrak ponúka. 

  

Veľkým plusom filmu je, že hoci ľahko mohol skĺznuť do presladeného mojita, zostal v 

medziach, ktoré unesú aj pozitívnu kritiku. Nielen fakt, že sa adaptácia primerane pridŕža 

knižného príbehu, ale aj výborná kamera a slušné herecké obsadenie (aj keď mladými 

hercami) spolu vytvárajú atmosféru nepoznaného a tajomného sveta. Fantasy škrípe len v 

zopár scénach, ktoré však divák rád odtoleruje. 

  

Dávka príjemného napätia 

Herci Kirsten Stewart a Robert Pattison ako kráska a zviera dokonale zapadajú do filmu, 

vedia sa vyjadriť bez slov a vo filme miestami takmer "tancujú". Novodobý a trošku upravený 

príbeh Romea a Júlie diváka síce nepripraví o dych úplne, udrží ho však v príjemnom napätí. 

Návštevu v kine určite neoľutujú ani tí, ktorí sa doteraz grófovi Drakulovi na metre vyhýbali. 

 

 

http://web.archive.org/web/20090202115839/http:/www.webjournal.sk/clanok/1681/ked-sumrak-tak-v-kine


29.1.2009 šport O voľbe najlepšieho futbalistu sveta 

Text: Marek Bažík, 2. ročník bc 

O tom, kto je najlepší futbalista sveta, nemusia rozhodnúť iba výkony na ihrisku a víťazstvá v 

najväčších súťažiach. Výsledky ankety o Hráča roka, ktorú od roku 1991 organizuje 

Medzinárodná futbalová federácia, do značnej miery ovplyvňuje popularita a osobné 

sympatie, alebo, naopak, antipatie voči nominovaným hráčom. 

  

Víťaz Cristiano Ronaldo 

Zdroj: soccerlens.com 

O najlepšom futbalistovi tento rok rozhodovali kapitáni a tréneri stopäťdesiatich národných 

výberov sveta, ale, aj keby chceli, nie všetci mohli byť objektívni. Veď, kto môže čakať, že 

európsky futbal, kde hrali všetci nominovaní futbalisti, pozerali pravidelne všetci hlasujúci 

zo všetkých kontinentov? Že hráč z Džibuti, alebo tréner Novej Kaledónie, sledovali 

vystúpenia Ronalda v drese Manchestru United, celý mesiac presedeli pri zápasoch 

majstrovstiev Európy, alebo si každú stredu v televízii naladili Ligu majstrov? Nereálne. 

Ankety sa, čisto teoreticky, mohli zúčastniť i tí, ktorí v tomto roku nevideli jediný zápas. 

Viacerí hlasujúci sa tak rozhodovali na základe sympatií, informácií z médií alebo výsledkov 

predchádzajúcich ankiet, nie podľa výkonov. 

  

Aj preto sa na hlasovacích lístkoch objavili mená, ktoré odborníci ani fanúšikovia 

neočakávali. Brankár Gianluigi Buffon dostal celkovo štyri hlasy - Kodjovi Mawuena, tréner 

Toga, ho dokonca umiestnil na prvé miesto. Pritom Juventus, za ktorý Buffon hráva, obsadil 

v lige tretie miesto a európske pohárové súťaže nehral vôbec. Taliansko, ako úradujúci 

majster sveta, neprešlo na kontinentálnom šampionáte cez štvrťfinále. Buffon sa počas 

posledných troch mesiacov roka, od októbra, pre zranenie neukázal na trávniku. 

  

Na mnohých rozhodnutiach sa podpísala popularita anglickej Premier League, 

najsledovanejšej ligovej súťaže na svete. Frank Lampard a John Terry nezískali s Chelsea 

jedinú trofej, keď prebiehal finálový turnaj majstrovstiev Európy, boli na dovolenke, navyše, 

Terry prekonal niekoľko nepríjemných zranení, ale ani to neprekážalo dvom desiatkam 

hlasujúcich. 

  

Na Srí Lanke je veľmi populárny Michael Ballack. Na prvé miesto ho posunul kapitán aj 

tréner reprezentácie. Ballack v tejto sezóne doviedol Nemecko do finále európskeho 

šampionátu, ale o najlepšom futbalistovi nerozhoduje jeden turnaj. Na klubovej úrovni, v 

drese Chelsea, sa nemecký stredopoliar trápil. 

  

http://web.archive.org/web/20090202114941/http:/www.webjournal.sk/clanok/1689/o-volbe-najlepsieho-futbalistu-sveta


Veľa hlasujúcich uprednostnilo hráčov zo svojho kontinentu alebo regiónu. Kapitán Burkiny 

Faso si súťaž pomýlil s cenou pre najlepšieho Afričana - na papier napísal Eto'o, Adebayor, 

Drogba. Lístok výlučne z juhoamerických hráčov - Kaká, Aguero, Messi - odovzdal kapitán 

Ekvádoru. Na prvom mieste sa - u hlasujúcich z Kirgizska a Tadžikistanu - objavil Andrej 

Aršavin, ktorý zažiaril na Euro v drese Ruska. 

  

V kontraste s predpojatými hlasmi bol lístok portugalského trénera Carlosa Quieroza. Ani 

jedno miesto nepatrilo Cristianovi Ronaldovi, jeho zverencovi a najväčšiemu favoritovi. 

Rovnaký postup zvolil Ronaldov spoluhráč z reprezentácie, útočník Nuno Gomes. 

  

Napriek tomu anketa skončila podľa očakávaní. Ronaldo, ktorý sa s Manchestrom United stal 

anglickým, európskym i svetovým šampiónom, vyhral s prehľadom pred Lionelom Messim a 

Fernandom Torresom. „Je to ohromný moment v mojej kariére," povedal Cristiano Ronaldo 

na slávnostnom odovzdávaní cien v Zürichu. Ako však ukázali hlasovacie lístky viacerých 

trénerov a hráčov, väčšiu váhu má Zlatá lopta od renomovaného francúzskeho magazínu 

France Football, ktorú Ronaldo získal začiatkom decembra. Víťaza totiž vyberali - novinári. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.1.2009 zaujímavosti  Čaro jaskýň 

Text: Soňa Weissová, 1. ročník bc 

Skúste zavrieť na pár sekúnd oči. Takto nejak to vyzerá v jaskyni, niekoľko metrov pod 

zemou. Ak sa vám vybije čelovka (svetielko na prilbe), ostáva len vydržať pochovaný pár 

hodín v tme, v priemernej teplote 6-7 stupňov Celzia, vo vlhku, zakliesnený medzi skalami, 

čakajúc, kým si na vás niekto spomenie. Jaskyňa - najnehostinnejšie miesto na zemi, výtvor 

matky prírody, ktorú kvapku po kvapke tisícročia buduje. Jaskyniarstvo - jeden 

z najadrenalínovejších a najnebezpečnejších koníčkov. "Niektorí ľudia berú jaskyniarstvo ako 

šport, snažia sa dostať do najväčšej hĺbky, ženú sa za výsledkami, pre mňa je to o objavovaní, 

poznávaní," hovorí Alexander Lačný, vedúci oblastnej skupiny Speleoklub Trnava. 

  

Jaskyniarstvo ako adrenalínový šport aj ako forma poznávania 

Zdroj: www.statehornet.com 

Už nie je len miestom pre tvrdých chlapov, ale čoraz viac krehkých stvorení sa zapája do 

ťažkých prác. Cieľom všetkých je objavovať a chrániť. Pri tom si odniesť neuveriteľný 

zážitok, byť niekde, kde pred vami ešte nikto nebol. 

  

K prechádzkam po vybetónovaných a osvetlených chodníčkoch je dlhá cesta. Jaskyniarstvo 

na Slovensku je najmä tvrdá drina. Väčšinou je to o vynášaní vedier kamenia, plazení sa 

úzkymi priestormi. Niekoľko desiatok akcií, posúvanie sa vpred centimeter po centimetri. Tak 

čo teda jaskyniarov ženie vpred, napriek neúspechom a tvrdej práci ? "Je to tajomno, aj na 

malej ploche sa dá nájsť čosi zaujímavé - vzácny minerál alebo kosť medveďa. Ide 

o poznanie," myslí si A. Lačný. 

  

Príroda sa skupine nadšencov zoskupených do Speleoklubu Trnava odvďačila - podaril sa im 

skvelý kúsok - znovuobjavili Havranickú jaskyňu skrývajúcu sa pri turistickom chodníčku 

v okolí Smolenického zámku. Existuje mnoho povestí o ukrytých pokladoch v dutinách zeme 

v okolí Malých Karpát. Kedysi dávno, za čias Janošíka a hesla: "Bohatým brať a chudobným 

dávať!", ukrývali zbojníci svoj lup práve v jaskyniach. Keďže v spomínanom kraji sa 

nachádzalo veľa hradov a zámkov, oblasť sa stala ideálnym miestom pre lúpeže, úkrytom sa 

stali "otvory" v zemi. Jedna z legiend hovorí, že v Havranickej jaskyni, za jazierkom, je vchod 

zatarasený obrovským balvanom. Za ním je ukrytý strom, a pod tým stromom kľúč. Nie je to 

kľúč od žiadnych zemských dverí, je to neobyčajný kľúč - kniha so zažltnutými listami, 

švabachom napísanými tajnými formulkami ako "Sezam otvor sa!" alebo tajomstvo 

nesmrteľnosti. 

  

Či sa zanieteným speleológom podarilo čosi také objaviť, nevieme. Podľa slov jaskyniarov, 

našli iba starý krompáč, drevené výstuže a tajuplné čierne značky na stenách. Keď už nič iné, 

http://web.archive.org/web/20090202115931/http:/www.webjournal.sk/clanok/1690/caro-jaskyn


minimálne sa im podarilo splniť si svoj cieľ a sen - "objaviť". Teraz im už len zostáva 

"chrániť". 

20.1.2009 zaujímavosti 

Filantropia mladých vypukla v Nitre 

 

 

Autor: Lucia Maková, 1. ročník bc, 20. január 2009 

 

 

Poznáte program Mladí filantropi? 

 

 

"Filantrop je ľudomil, dobročinný človek"- takúto definíciu môžete nájsť, ak sa rozhodnete 

hľadať tento pojem na internete. Možno ste už slovo filantrop počuli a je vám známe. Menej 

ľudí však pozná program Mladí filantropi, ktorý na Slovensku funguje už piaty rok. 

  

Prvý impulz v Kanade 

Všetko sa to začalo, keď Ľubica Lachká, riaditeľka Nitrianskej komunitnej nadácie, prijala 

ponuku navštíviť kanadskú Winnipeg Foundation v roku 2001. 

 

"Mladí filantropi" pomáhajú  

Zdroj: bennycat.blogspot.com 

Vtedy už niekoľko rokov kanadská nadácia organizovala program zameraný na rozvoj 

filantropie mladých. Mladí ľudia vo Winnipegu s pomocou svojej nadácie administrovali 

vlastný grantový program určený pre všetky vekové skupiny ľudí. V programe podporovali aj 

neziskové verejnoprospešné projekty zamerané na rozvoj mesta Winnipeg. Pôvodný zámer 

Nitrianskej komunitnej nadácie bol, aby vznikol program podobný tomu winnipegskému. 

  

Mladí mladým je lepšie 

 

O rok neskôr sa konala medzinárodná konferencia komunitných nadácií v Lisabone, kde sa 

prezentoval svojím mládežníckym programom YouthBank Vernon Ringland zo Severného 

Írska. Zaujímavé je, že v tejto "Banke mladých" mladí naozaj rozhodujú o podpore 

verejnoprospešných projektov, ktoré sú, na rozdiel od kanadského programu, realizované ich 

http://web.archive.org/web/20090914024500/http:/www.webjournal.sk/clanok/1671/filantropia-mladych-vypukla-v-nitre


rovesníkmi. Írsky program oslovil nielen Nitriansku komunitnú nadáciu, ale aj ostatné 

slovenské komunitné nadácie združené v Asociácii komunitných nadácií Slovenska (AKNS). 

Okrem toho oslovil aj komunitné nadácie z iných európskych krajín ako Česká republika, 

Chorvátsko či Rusko. 

  

Pilotný ročník v Nitre 

Písal sa rok 2003. Nirianska komunitná nadácia dlhšie uvažovala nad tým, koho osloviť na 

odštartovanie možno sľubného programu. Rozhodli sa pre členov Rotaract Clubu v Nitre, 

ktorí mali skúsenosti s dobrovoľníckymi aktivitami. Nadácia prebrala funkciu tútora a 

preniesla na mladých ľudí svoje skúsenosti. "Rotaracťáci" sa ujali a v spolupráci s nadáciou 

vytvorili vlastný grantový program. Rozhodli sa, že tento program bude pre mladých ľudí od 

15 do 26 rokov. Dohodli sa na kritériách, kedy vyhlásia uzávierku na predkladanie projektov, 

kto bude rozhodovať o ich podpore a ako sa budú podporené projekty monitorovať. 

Výsledkom bolo vytvorenie grantového programu s názvom Mladí nitrianski filantropi. 

  

Čo vlastne robia? 

Mladí filantropi pracujú pod tútorstvom Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Sú to 

ľudia (vo veku 15 - 26 rokov), ktorí sa rozhodli nesedieť na zadku a chcú robiť niečo 

prospešné. Každý rok vyhlasujú vlastné grantové kolá, kde môžu mladí v ich veku získať za 

poslanie svojich návrhov na projekty určitú sumu peňazí. Projekty sa môžu týkať hocičoho, 

čo treba zmeniť k lepšiemu - či už ide o dobročinnú športovú udalosť v detskom domove 

alebo o spojenie "rockerskej a rapovej kultúry" na sídlisku. Cieľom je, aby mladí ľudia získali 

skúsenosti s písaním projektov, angažovali sa v tom, čo ich baví a predkladateľov zas 

motivuje možnosť spraviť niečo pre druhých. 

  

Filantropi sa "rozmnožili" 

Program následne prebrali aj ďalšie slovenské nadácie pôsobiace v Bratislave, na Liptove, v 

Banskej Bystrici, Lipanoch, na Veľkom Šariši, v Prešove, Trenčíne a Pezinku. Každá skupina 

mladých filantropov má svoj vlastný názov a logo. Každý rok sa stretávajú na 

celoslovenských konferenciách, kde riešia svoje budúce pôsobenie. 

 

 

 

 

 

 



Je to iba film... 

 
 

Autor: Lenka Kleimanová, 1. ročník mgr, 31. január 2010  

Zaujímavosti 

 

 

V traileri na hororový film Posledný dom naľavo zo sedemdesiatych rokov 

sprevádzal hlas uvádzača, ktorý hovoril: "Je to iba film, je to iba film, je to iba 

film..." Šikovný marketingový ťah v oblasti zábavy priniesol úspech, ktorý sa 

dočkal aj remaku. 

 
 

  

Skutočne, všetci považujeme hororový film len za príjemnú mrazivú zábavu, a 

vieme ju odčleniť od reality, kde sa nadprirodzené veci nevyskytujú. Je to ale 

naozaj tak? 

  

Červeno-zelený pásikavý sveter, tmavohnedý klobúk, popálená tvár a rukavica 

s britvami - Freddy Kruger, ktorý robí nočnú spoločnosť tínedžerom na ulici Elm 

Street. Vstupuje do ich snov prostredníctvom nočnej mory a rafinovanými 

spôsobmi zabíja svojich "priateľov" počas spánku, z ktorého sa mnohí nakoniec 

nepreberú. Verte-neverte, toto nie je výmysel scenáristu. 

  

L. A. Times uverejnili článok o podivuhodných úmrtiach na rôznych miestach 

Ameriky a v úplne rozličnom čase. Išlo o mladých zdravých ľudí, ktorí bez 

zdravotných komplikácií zomreli počas spánku alebo po ňom. To, čo ich spájalo, 

boli nočné mory, ktoré ich kvárili a z ktorých sa prebúdzali každú noc s krikom. 

Prví dvaja chlapci zomreli na druhý deň. Posledných z nich sa zúfalo snažil 

nezaspať, pil hektolitre kávy a užíval kofeínové tabletky. Vydržal štyri dni, no 

potom už organizmus nevydržal a chlapec zaspal - a zomrel. A režisér Nočnej mory 

v Elm Street, Wes Craven, mal výborný námet pre svoj film. 

  

https://web.archive.org/web/20100204022632/http:/www.webjournal.sk/clanok/2317/je-to-iba-film


Príbeh diablom posadnutého 12-ročného dievčatka Reagan, ktoré malo silu chlapa, 

schopnosť  telekinézy, prehováralo hrubým hlasom, ktorej sa robili jazvy po 

pokropení svätenou vodou a vedelo otočiť hlavu o 360 stupňov, bol inšpirovaný 

osudom 13-ročného chlapca žijúceho vo Washingtone v roku 1949. Výborné 

masky, filmová technika a uveriteľnosť príbehu Vyháňača diabla mnohých divákov 

silno zasiahli. Mnoho ľudí ušlo z kina s krikom, a tí, čo zostali, zvracali, dostali 

infarkt, dve ženy dokonca potratili. Nasledovalo niekoľko vrážd a samovrážd. 

  

Devätnásťročný Rainer Hertrampf z Nemecka sa po príchode z kina zastrelil 

otcovou puškou. Šestnásťročný Angličan John Power dostal po filme epileptický 

záchvat a na druhý deň zomrel. Nicholas Bell tvrdil, že k vražde deväťročnej Sandy 

Simpsonovej ho viedli temné sily, ktoré ho posadli počas premietania Vyháňača 

diabla. 

  

Poltergeist je duch, ktorý  sa s obyvateľmi domu "hrá" - veci lietajú po dome, púšťa 

prijímače, otvára a zatvára okná či dvere. Túto nadprirodzenú silu stvárnili vo filme 

s jednoduchým názvom Poltergeist o rodine Freelingovcov, ktorí musia znášať 

existenciu "hravého" ducha v dome. Počas nakrúcania troch dielov zahynuli hlavní 

predstavitelia. V roku, keď vznikol prvý film, zomrela brutálnou smrťou 

predstaviteľka najstaršej dcéry, Dominique Dunnová. Zaškrtil ju žiarlivý priateľ. Po 

dokončení druhého dielu zomrel na rakovinu Julian Beck, ktorý predstavoval 

diabolského kazateľa. No najzáhadnejšia bola smrť predstaviteľky malej Carol 

Ann, Heather O´Rourke. Jedného dňa dostala chrípku, ktorá sa však o pár hodín 

neskôr zmenila na boj o život - zablokovali sa jej črevá. Rýchla operácia 

nepomohla. Dvanásťročné dievčatko zomrelo na operačnom stole. 

  

Príjemné mrazenie možno teraz vystrieda skutočný des. Ale nebojte sa. Hovorte si 

nahlas: "Je to iba film..." 

 

 

Koniec americkej krásy 

 
 

Autor: Lenka Kleimanová, 1. ročník mgr, 30. január 2010 

https://web.archive.org/web/20100203035920/http:/www.webjournal.sk/clanok/2316/koniec-americkej-krasy


Spoločnosť 

 

Detská Miss Colorado z roku 1996, JonBenét Ramsey, by mala dnes dvadsať 

rokov. No jej život sa skončil veľmi skoro - zomrela ako šesťročná. 

 
 

  

Dievčatko nemalo celkom normálne detstvo. Jej matka Patsy, posadnutá tým, aby 

v rodine mali aspoň jednu Miss Ameriky, vláčila dieťa od kaderníka cez manikérku 

k vizážistovi. Musela navštevovať hodiny tanca, spevu a dikcie. Po výhre v súťaži 

Miss Colorado sa stala celebritou. Vyskytovala sa na titulných stranách časopisov a 

vyzerala ako porcelánová bábika. Mala všetky predpoklady dotiahnuť svoju kariéru 

missky skutočne ďaleko. 

  

  

No v noci z 25. na 26. decembra zavolala mama malej JonBenét na políciu s tým, 

že jej dcéru uniesli. Polícia okamžite prišla a začala vyšetrovať. Vyskytlo sa 

množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré vrhli tieň podozrenia práve na rodičov 

Ramseyovcov! Patsy, mama JonBenét, odovzdala policajtom trojstranový list 

únoscov, ktorí žiadali za dievčatko 118-tisíc dolárov. 

  

Nezvyčajná bola dĺžka listu, pretože kriminálnici sa väčšinou zmestia do troch-

štyroch viet s jasnými príkazmi. Aj výška sumy sa záhadne zhodovala s výškou 

prémie pána Johna Ramseya. Okrem toho, bežnou praxou únoscov je žiadať aj 

desaťnásobne viac. Polícia sa čudovala aj nad zvláštnym pokojom v dome 

Ramseyovcov. Iní rodičia by prehádzali dom hore nohami, či sa nejedná o hlúpy 

žart, no tu ani len nevedeli, či vôbec niečo chýba. 

  

John Ramsey bol poverený prezrieť izby. Malú mŕtvu JonBenét našiel práve on 

v pivnici, ležiacu na chrbte a prikrytú plachtou. Nezakričal na policajtov, ale 

vyniesol ju hore a morbídne ju položil pod vianočný stromček, i keď sa nemal 

ničoho dotýkať. Mama Patsy sa na mŕtve dievčatko neprišla ani pozrieť, keď ju jej 

manžel vyniesol. Príčinou smrti bol úder tupým predmetom. Inou podozrivou 

skutočnosťou bol fakt, že list od únoscov pochádzal z Patsinho bloku, a na dverách 

a oknách sa neobjavili stopy po násilnom vniknutí. 



  

  

Polícia prirodzene vygenerovala ako jediných vrahov práve JonBenétiných rodičov. 

Tí však po tomto obvinení prestali s políciou spolupracovať a odmietli aj detektor 

lži. Najpravdepodobnejšou teóriou polície je tá, že malá JonBenét sa v noci 

pocikala a išla za mamou, ktorá rodinu balila na zajtrajšiu cestu do Michiganu. 

Chcela, aby jej prezliekla pyžamko a posteľnú bielizeň. Nervózna mama ju prudko 

vyzliekla z nohavíc, JonBenét stratila rovnováhu a udrela sa hlavou o umývadlo. 

Na mieste bola mŕtva. Túto teóriu sa im zatiaľ nepodarilo dokázať. Prípad v roku 

2009 opäť otvorili. No už bez akejkoľvek pomoci JonBenétinej mamy. Patsy 

Ramsey zomrela desať rokov po dcérinej smrti, v roku 2006, na rakovinu 

vaječníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatracovali ho, teraz má byť oporou 

 
 

Autor: Martin Poláš, 3. ročník bc, 30. január 2010 

Šport 

 

(rozhovor) 

Takmer pol roka strávil 22-ročný rodák zo Zavara pri Trnave Ľuboš Hanzel v 

“inom svete”. Ako hráč nemeckého Schalke 04 mal možnosť naštudovať si 

zblízka, ako sa robí futbal v špičkovom európskom klube. 

 
 

https://web.archive.org/web/20100204022958/http:/www.webjournal.sk/clanok/2319/zatracovali-ho-teraz-ma-byt-oporou


Hosťovanie v Schalke sa vám skončilo, jar odohráte v slovenskej najvyššej súťaži 

v drese Spartaka Trnava. Ako spätne hodnotníte polročnú anabázu v Nemecku? 

Bola to dobrá skúsenosť, videl som, ako sa robí futbal na najvyššej úrovni a tiež, 

ako je postarané o všetkých hráčov v špičkovom klube. I keď som nehrával, bol to 

pre mňa zaujímavý polrok. 

  

Pred odchodom do Nemecka ste podávali dobré výkony, ale predsa len, čakali ste, 

že vás angažuje taký renomovaný klub ako Schalke? 

Priznám sa, že to bol trošku nadplán, ale veľmi príjemný. Pôvodne sa hovorilo 

o Bielefelde, Kodani či rumunskom klube... 

  

Konkurencia bola vysoká, do akej miery je náročné presadiť sa? 

Tréner má k dispozícii veľa hráčov, na každý post dve-tri alternatívy. Na začiatku 

mi povedal, aby som "makal", že moja šanca príde. O to som sa celý čas snažil, 

išiel som do toho naplno. 

  

Napokon tá šanca prišla, i keď len na pár minút... 

V kútiku duše som to očakával, keďže sme mali dosť zranených hráčov. Bol som 

vďačný aj za tých zhruba päť minút, i keď som naskakoval do zápasu v úplnom 

závere, takže nebolo veľa času niečo vymýšľať. Ale tie príjemné pocity, keď som 

vybiehal od stredovej čiary na ihrisko, si zapamätám. 

  

Dá sa porovnávať tréningový proces u nás a v Nemecku? 

Je to podobné, akurát všetko sa deje v oveľa vyššom tempe. Pred tréningom hráči 

rozdávajú úsmevy, ale keď vybehnú na trávnik, ako sa hovorí, nepoznajú brata. 

  

Ako ste si zvykali na život v Nemecku? 

Spočiatku to bolo náročnejšie, aj kvôli reči. Keď za mnou prišla priateľka Miška, 

cítil som sa lepšie, mal som pri sebe niekoho blízkeho. Sme spolu už vyše roka a je 



pre mňa oporou. Ale domov som sa už tešil, posledný zápas sme odohrali týždeň 

pred Vianocami a sviatky som si už užil v rodinnej atmosfére. 

  

Hosťovanie sa vám skončilo posledným dňom roka, jar odohráte v Spartaku. Nebude 

problém opäť sa vhodne namotivovať? 

Určite nie, počítam s tým, že budem pravidelne hrávať, na čo sa teším. Navyše 

pomery v Trnave poznám, takže som si na nič nemusel zvykať a rovno som 

nabehol do tréningového procesu. 

  

Ešte pred rokom-dvomi ste mali kolísavú výkonnosť, niektorí fanúšikovia vás 

zatracovali, teraz po nie takom dlhom čase vás naopak mnohí vnímajú ako 

potenciálnu oporu tímu. Nezväzuje to nohy? 

Osobne sa takto na to nepozerám, mojím cieľom je vždy hrať čo najlepšie. V čase, 

keď sa mi nedarilo a prichádzali ostré pokriky z tribún, mal som zmiešané pocity. 

Každého hráča postretne obdobie slabšej formy, u mňa to vtedy bolo v nevhodnom 

čase. Potom som aj tlačil na to, aby som z Trnavy odišiel. Pôvodne som nemal 

v pláne vracať sa, ale pomohlo mi hosťovanie v Senci a podržalo ma okolie, za čo 

som vďačný. 

  

Za toho pol roka sa v Spartaku hýbali ľady, sledovali ste pozorne dianie v klube aj 

z Nemecka? 

Samozrejme, bol som v kontakte s kamarátmi aj s bratom, ktorý mi sprostredkúval 

novinky. V Trnave je špecifické prostredie, to všetci vieme, aj tréneri tu rotujú 

pomerne často. S novým koučom Milanom Malatinským mám však korektný 

vzťah, chce dať priestor aj mladším hráčom, čo je pozitívum. 

  

Čo spoluhráči, ako vás privítali? 

Boli zvedaví, ako to funguje v Schalke, o tom sme sa rozprávali asi najviac. Tréner 

Magath je charizmatická osobnosť, jeho postavenie v klube a prirodzený rešpekt sú 

až neuveriteľné. V pamäti mi utkvela hlavne príhoda, ktorú som už párkrát hovoril, 

ako hráčovi, ktorý sa sťažoval na boľavý palec a ospravedlňoval sa z tréningu, 

odstrihol špičku kopačky a čiernou fixkou mu domaľoval palec, aby to skúsil takto. 



  

Ako vnímate náladu v tíme pred jarnou časťou? Stanovilo vám vedenie konkrétne 

ciele? 

I keď v lige to nemáme rozohrané najlepšie, nič sme, samozrejme, nezabalili 

a budeme sa snažiť hrať čo najlepšie. Chceme pritiahnuť na štadión viac divákov. 

Dôležitý je pre nás aj pohár, čo zdôraznilo aj vedenie. Je to cesta do pohárovej 

Európy. 

  

Vy osobne sa budete zrejme snažiť o to viac, že v hre je aj nominácia na 

majstrovstvá sveta. Ako vidíte svoje šance dostať sa do Afriky? 

Máme veľa dobrých futbalistov, ktorí sú adeptmi na miesto v tíme. Ja som 

s trénerom Weissom rozprával, povedal mi, že ma stále sleduje a dvere do mužstva 

mám v prípade dobrých výkonov otvorené. Nezostáva mi teda nič iné, ako 

odvádzať v zápasoch maximum a čakať. 

  

Ste rodákom zo Zavara a v miestnej krčmičke vám kamarát robí vlastnú nástenku. 

Čo na ňu pribudlo po návrate z Nemecka? 

Venoval som svoj modrý dres zo Schalke s číslom 29, ktorý na nej teraz dominuje. 

Som rád, že môžem reprezentovať aj obec, kde som vyrastal. V Zavare mám stále 

svoj domov a prežívam tam príjemné chvíle. Nedám dopustiť na môjho psa Clarka, 

ktorý je takou mojou bútľavou vŕbou a často sa s ním vyberiem na prechádzku po 

dedine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mečiarove amnestie forever 

 
 

Autor: Lenka Kleimanová, 1. ročník mgr, 28. január 2010 

Politika 

 

Amnestia je nezrušiteľná. No a Mečiarove amnestie udelené na trestné činy 

spojené so zavlečením prezidentovho syna Michala Kováča ml. v roku 1995 do 

Rakúska majú preto už vyše jedenásť rokov. 

 
 

Celý prípad, do ktorého bola údajne (!) zapletená Slovenská informačná služba, 

vláda a podsvetie, sprevádzajú podozrivé skutočnosti, ktoré vyvolávajú množstvo 

otázok. Jednou z prvých je fakt, že ministerstvo zahraničných vecí nepožiadalo 

o vrátenie zavlečeného občana do vlasti napriek tomu, že išlo o bežnú diplomatickú 

prax. 

  

Predseda vlády SR zdôraznil, že nevidí právne dôvody na to, aby žiadali rakúske 

orgány o vydanie prezidentovho syna. Prvému vyšetrovateľovi bol prípad odobratý 

po týždni, druhému po mesiaci. Manipulovanie vyšetrovania potvrdil telefonát šéfa 

SIS Ivana Lexu a ministra vnútra Ľudovíta Hudeka o odvolaní vyšetrovateľov z 

prípadu zverejnený o pár rokov neskôr. Tretí vyšetrovateľ vydržal až do konca, no 

vyšetrovanie prípadu viedol dostratena. 

  

Premiér bol výborne pripravený na otázky ohľadom kauzy Technopol, v ktorej 

Michal Kováč ml. spreneveril dva milióny dolárov a pre ktorú bol naňho vydaný 

zatykač. Tiež bol veľmi presne informovaný o "nehode" spojky korunného svedka, 

Róberta Remiáša, vo vybuchnutom aute. Dalo by sa takto pokračovať aj ďalej. 

https://web.archive.org/web/20100204022953/http:/www.webjournal.sk/clanok/2318/meciarove-amnestie-forever


  

Najzaujímavejšou časťou prípadu je udelenie amnestií premiérom Mečiarom 

s prezidentskými právomocami, ktoré boli doplnené o časť "nariaďujem, aby sa 

nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z 

trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s oznámeným zavlečením Ing. 

Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku ktorému malo dôjsť 

31. augusta 1995". 

  

Pokusy o zrušenie týchto amnestií zlyhali, a zrejme by sa zrušením prezidentských 

amnestií "poškodzovala právna istota v existujúcom právnom systéme", ako naznačil 

súčasný premiér Robert Fico.  Teraz sa však naskytá otázka, či právne istoty 

nedestabilizuje očividne nezákonná činnosť bývalého šéfa vlády a jeho kolegov. 

  

Ľudia však zabúdajú alebo si zapchávajú uši, no existencia zainteresovaných v kauze 

vo vláde vyvoláva prinajmenšom horkú príchuť v ústach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ideály Oranžovej revolúcie vs. údajná neutralita 

 
 

Autor: Radka Minarechová, 1. ročník mgr, 28. január 2010 

Politika 

 

(komentár)                                                                                                        Na 

Ukrajine sa konali dôležité prezidentské voľby, ktoré určia ďalšie smerovanie 

krajiny. 

 
 

Zostať neutrálni? Prikloniť sa k Európskej únii a k NATO? Podobné otázky si asi 

kládli oprávnení voliči zo zhruba 45,7 milióna našich východných susedov. Od 

Oranžovej revolúcie v roku 2004 sa totiž v krajine konali prvé voľby, ktorých 

výsledok rozhodne už viac ako päťročný spor o tom, na koho stranu sa Ukrajina 

prikloní. 

   

Na začiatku boli sľuby o prosperite krajiny a o jej postupnom zviditeľňovaní sa 

v Európe. Ale zviditeľnenie prišlo len v podobe neutíchajúcich sporov medzi 

prozápadne orientovaným prezidentom Viktorom Juščenkom a jeho bývalou 

spojenkyňou Júliou Tymošenkovou, neskôr medzi prezidentom a na Rusko 

zameraným premiérom Viktorom Janukovyčom. Po výmene vlády sa opäť do 

popredia pretlačila Tymošenková, ktorá so slovnými prestrelkami ani zďaleka 

neskončila. Situácia sa najviac vyostrila počas predvolebnej kampane. Hneď ako sa 

minuli politické argumenty, začalo osočovanie priamo na televíznych obrazovkách, 

pri ktorom si kandidáti rozhodne nedávali servítku pred ústa a nezostali si nič dlžní. 

Popri kupovaniu si hlasov cez internet to bola najhorúcejšia téma, ktorá obletela 

nielen naše médiá. 

   

Súčasný obraz vyzerá asi takto: znechutenosť ukrajinského obyvateľstva 

s prehlbujúcou sa krízou a stále rastúcou korupciou spôsobila, že súčasný prezident 

nedostal šancu obhájiť svoj post. Navyše, kvôli podozreniu zo zmanipulovania boli 

voľby pod "prísnym" dohľadom pozorovateľov OBSE. Nezáujem o politickú scénu 

sa prejavil aj na nízkom počte zúčastnených - voliť prišlo len niečo málo cez 44 % 

voličov. 

https://web.archive.org/web/20100204022948/http:/www.webjournal.sk/clanok/2314/idealy_oranzovej_revolucie_vs_udajna_neutralita


   

Podľa predbežných výsledkov postúpili z 18 kandidátov do druhého kola obaja 

bývalí premiéri - Janukovyč (zatiaľ označovaný za favorita) a Tymošenková (ktorá 

mu veľmi tesne dýcha na päty). On sľubuje neutralitu (ktorú ale spochybňujú najmä 

západní experti), ona vstup do Európskej únie do piatich rokov. To, na koho stranu 

sa nakoniec misky váh priklonia, sa rozhodne 7. februára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvaja bardi vo Veci verejnej 

 
 

Autor: Lenka Mackovjaková, 2. ročník mgr, 28. január 2010 

https://web.archive.org/web/20100202223950/http:/www.webjournal.sk/clanok/2313/dvaja-bardi-vo-veci-verejnej


Média 

 

(recenzia) 

Michal Tvarožek si do svojej relácie Vec verejná pozval osobnosť mnohých 

polôh – profesora Miloša Mistríka. 

 
 

Predstavuje ho v troch polohách, ktoré považuje profesor Mistrík vo svojom živote 

za dominantné: Mistrík ako divadelník - teatrológ, ako človek s blízkym vzťahom 

k Francúzsku, ako vysokoškolský pedagóg a kritik. K spomenutým trom rovinám 

pridáva Tvarožek ešte jednu, tú najaktuálnejšiu - Miloš Mistrík je totiž predsedom 

Rady pre vysielanie a retransmisiu. 

  

Aký priestor má vo svete naša dráma - to je prvá z otázok, ktorými sa začína rozhovor 

o slovenskej a zahraničnej divadelnej scéne, o skúsenostiach Miloša Mistríka z 

Francúzska, ktoré nám sprostredkúva cez skúsenosti vyučovania drámy na Sorbonne. 

Rozhovor naberá politický charakter pri rozprave o Mistríkovom pôsobení v Rade 

pre vysielanie a retransmisiu. Familiárnosť navodzuje krátky dialóg o Mistríkovej 

profesorskej rodine a rozhovor sa k tejto polohe vráti aj na konci, keď Mistrík hovorí 

Tvarožekovi o povolaniach, ktoré si zvolili jeho deti. 

  

Započúvať sa do relácie je jednoduché - rozhovor dvoch "bardov" je totiž nabitý 

šarmom aj emóciou. Osobitne však musím upozorniť na Tvarožekovu prehnanú 

teatrálnosť v prejave, a to nielen v intonačnej rovine (mám tendenciu neveriť, že to, 

čo prezentuje, resp. ako to prezentuje, zodpovedá jeho vnútornému stavu a táto 

inkoherencia je pre mňa rušivá), ale aj v rovine verbálnej (ako napr. nepotrebná 

kváziumelecká figúra "váš život, pán profesor, je ako rieka, do ktorej sa vlievajú 

bočné prúdy", v prejave ich má viac). Naproti nemu Miloš Mistrík je muž, ktorý 

slová vyberá tak, aby mali čo najmenej konotatívnych významov, vyjadruje sa 

exaktne a svižne. Ich dialóg balansuje v polohách obraznosť vs. presnosť, a z toho 

dôvodu som po čase obom schopná odpustiť ich nedostatky a tento kontrast 

považovať dokonca za pútavý. Akýkoľvek intelektuál by si z dialógu týchto dvoch 

pánov zaiste odniesol príjemný pocit. Koniec-koncov, taký mohol byť aj Tvarožekov 

cieľ. 

  



Vec verejná sa dá vypočuť z archívu Slovenského rozhlasu na tejto 

adrese: http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&pag

e=showRelacia&id=19&stationID=1  

Vydanie s Milošom Mistríkom je z dňa 24. 1. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrípkové vírusy okolo nás 

 
 

Autor: Barbora Cárachová, 1. ročník bc, 26. január 2010 

Spoločnosť 

 

https://web.archive.org/web/20100202223950/http:/www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=19&stationID=1
https://web.archive.org/web/20100202223950/http:/www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=19&stationID=1
https://web.archive.org/web/20100203040003/http:/www.webjournal.sk/clanok/2312/chripkove-virusy-okolo-nas


Pri prvých príznakoch chrípky je veľmi ťažké odlíšiť, či ide o bežnú sezónnu 

alebo pandemickú – prasaciu chrípku, pretože obe sa prejavujú horúčkou, 

kašľom, bolesťou hrdla, nádchou, bolesťami kĺbov, svalov a hlavy, zimnicou i 

hnačkou a vracaním. 

 
 

Jedine na základe laboratórneho vyšetrenia je možné zistiť, ktorý typ chrípky 

ohrozuje vaše telo. Prasacia chrípka je však o to nebezpečnejšia, že jej inkubačná 

doba je 6 dní pred jej vypuknutím a až 21 dní po objavení sa prvých príznakov. Hneď 

pri prvotných varovných signáloch sa treba poradiť s lekárom, najlepšie však 

telefonicky, aby ste vírus nerozširovali. 

  

Najúčinnejším spôsobom, ako sa vyhnúť chrípkovým vírusom je prevencia. Je 

potrebné  dodržiavať zásady zdravej životosprávy, pravidelne sa otužovať, správne 

sa obliekať a snažiť sa o dostatočný prísun vitamínov. Ak často cestujete v MHD, 

nikdy si nesiahajte na oči, pretože oči a nos sú hlavnými vstupnými bránami pre 

vírusy. Tiež je dôležité piť dostatočne veľa tekutín, aby sa telo ľahšie zbavovalo 

vírusov vykašliavaním a smrkaním. Textilné vreckovky nahraďte papierovými 

a hneď po použití ich odhoďte. Pri kašlaní využívajte skôr hornú časť ruky a lakeť, 

namiesto dlane. Veľmi účinnou ochranou proti vírusovým ochoreniam je 

protivírusová maska - tzv. rúško, pretože pri kontakte zachytí až 99,99% vírusov 

a zároveň ich zničí. Je však potrebné sa počas nosenia masky nedotýkať, ak však 

dôjde ku kontaktu, ruky si treba umyť mydlom alebo prostriedkom obsahujúcim 

alkohol. 

  

Ako najúčinnejšiu prevenciu proti chrípke lekári odporúčajú očkovanie. Zloženie 

očkovacích látok sa každoročne mení podľa vírusov aktuálnych v predchádzajúcom 

chrípkovom období, preto je určená pre každú chrípkovú sezónu nová špecifická 

očkovacia látka. Ľudia si čoraz viac uvedomujú riziko nakazenia chrípkou, o čom 

svedčí aj fakt, že v chrípkovej sezóne 2000/2001 sa zaočkovalo 5,9 % populácie 

Slovenska, v rokoch 2007/2008 to bolo už 16,5 %. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepnutie 

 
 

Autor: Michaela Beňová, 3. ročník, bc, 25. január 2010 

Spoločnosť 

 

Deň plný slnka, dažďa, listov, očakávaní, túžob, lásky, ale aj nešťastia 

a naplnených osudov. Jednoducho mix všetkého možného aj nemožného.   

 
 

https://web.archive.org/web/20100203035704/http:/www.webjournal.sk/clanok/2228/prepnutie


  

Park bol opustený, len pár jedincov na prechádzkach so svojimi štvornohými 

miláčikmi brázdili navlhnuté listy "polonahých" stromov. Deň ako každý iný, ale 

predsa sa niečo šírilo vzduchom. Mladý vyhasnutý život.  

  

Starenka so starčekom počas svojej pravidelnej zdravotnej prechádzky zbadali niečo, 

čo ich bude prenasledovať do konca života. Telo malého dievčatka bezvládne ležalo 

na mokrej tráve, na krku hlboký zárez od tenkého motúza. Bolo uškrtené. 

  

Kto môže takéto niečo urobiť? Kto je schopný takej ohavnosti? Čo len mohlo urobiť 

deväťročné dieťa, že takto skoro musel vyhasnúť jej život?  

  

Samozrejme, že nič. Ako každý deň išla zo školy, tešila sa na výtvarný krúžok, 

pretože milovala kreslenie. Mala rada veľa vecí. Ľúbila svojich rodičov aj keď nežili 

ako správna rodina, ale boli to jej rodičia, a vždy sa na nich tešila. Cez víkend na 

mamu, počas týždňa na otca. O týždeň sa mala presťahovať do Rakúska k mame 

a k jej priateľovi. Bola nadšená. Plná očakávaní z nového prostredia. Minulý víkend 

si išla vybrať s mamou nábytok do novej izby a pekné hračky. Otecka to veľmi 

netešilo, ale veď ho bude chodiť navštevovať. Predsa ho ľúbi.  

  

Práve kráčala za ním domov, išla na obed. Oco varil jej obľúbené jedlo. Hráškovú 

ryžu a španielskeho vtáčika. "Mňam." povedala si len tak radostne pre seba, a svižne 

vykročila.   

  

Doma sa pekne najedla a išla sa nachystať do svojej izby na krúžok. Zrazu však 

zacítila na krku prekvapivú bolesť. Snažila sa dýchať, ale nešlo to. "Tati, prosím, 

pomôž mi. Prosím," chrčala a malé detské rúčky sa snažili dostať motúz, čo najďalej 

od krku. Nedalo sa. Zarezával sa čoraz hlbšie a hlbšie. Veľké mužské ruky 

nepovoľovali. Zahmlilo sa jej pred očami, posledná myšlienka na mamu, na všetko, 

čo mala rada... zomierala. Zašepkala len, "Prečo?"  

  

Malá Sára zomrela doma. Vrah odniesol bezvládne telíčko do parku a položil na 

trávu so slovami: "Keď ju nemôžem mať ja, nebudeš ju mať ani ty." 



  

Bol to jej otec, jej vzor. Človek, ktorého ľúbila nadovšetko na svete a verila mu. 

Otec, ktorému preplo, a radšej ju zabil, len aby nemusel podstúpiť potupu, že mu 

manželka vezme dcéru. Ako mohol zabiť vlastné dieťa? Bol to obyčajný egoista. 

Nakoniec ani nezvládol niesť následky svojho činu a zabil sa sám - svoje žily 

"pohladkal" žiletkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak majú byť školy zatvorené, mali by sme tresnúť dvermi 

tak, aby to počul celý svet. 

 
 

Autor: Dominika Marčanová, 3. ročník bc , 21. január 2010 

 

Spoločnosť 

Rok 1939 bol bezpochyby jedným z najprelomovejším v dejinách ľudstva… 

 
 

Došlo k veľkým zmenám vo všetkých sférach ľudského života. Nás bude zaujímať, 

ako to ovplyvnilo študentov a čo ich v nasledovné obdobie čakalo. Keďže školstvo 

a budúca inteligencia boli naozaj ohrozené, všetky historické udalosti vyvrcholili 17. 

novembra. 

  

https://web.archive.org/web/20100203040603/http:/www.webjournal.sk/clanok/2300/ak-maju-byt-skoly-zatvorene-mali-by-sme-tresnut-dvermi-tak-aby-to-pocul-cely-svet
https://web.archive.org/web/20100203040603/http:/www.webjournal.sk/clanok/2300/ak-maju-byt-skoly-zatvorene-mali-by-sme-tresnut-dvermi-tak-aby-to-pocul-cely-svet


Po Mníchovskom diktáte, kde sa rozhodovalo o nás bez nás, bol vytvorený 

Slovenský štát a 15. marca 1939 Česko obsadila Hitlerova armáda. Samozrejme, po 

nočnej "porade" s prezidentom Háchom. Hitlerovi sa konečne podarila vec, o ktorej 

už dávno sníval. K srdcu si totiž zobral Bismarckov výrok: "Kto má Prahu, má celú 

Európu." 

  

Slovenskí študenti museli prestúpiť na univerzity na Slovensku, najmä na Univerzitu 

Komenského, ktorú koncom roka 1939 prezident Tiso navrhol premenovať na 

Slovenskú univerzitu. Taktiež mohli prestúpiť aj na nemecké vysoké školy v Prahe, 

to však väčšina odmietla. Na Univerzite Komenského ich však neprijali s nadšením, 

považovali ich za masarykovcov, benešovcov a čechofilov. Rektorom univerzity sa 

stal Dr. Vojtech Tuka, ktorý bol náhle menovaný za profesora. 

  

Keď  chceme rozprávať o 17.-tom novembri 1939, musíme vedieť o mnohých 

udalostiach, ktoré sa stali pred ním. Jednou veľmi dôležitou  je 28. október, teda deň 

osláv výročia vzniku Československej republiky. Tú nacisti násilne rozdelili, a to 

ľudí veľmi pobúrilo. Rozhodli sa teda zobrať oslavy demonštračne. Veľký význam 

tu majú letáky, ktoré sa začali objavovať už deň predtým. Takisto tzv. šuškanda. 

Ráno, 28. októbra sa začali na uliciach objavovať Česi s klobúkmi v rukách a 

trikolórou na rukávoch. Továrne a dielne prestali pracovať a ľudia si zdobili domy 

československými zástavami. Prvé ilegálne vedenie KSČ poslalo do Moskvy depešu, 

že na 28. október je naplánovaný masový štrajk a demonštrácia proti okupantom. 

V tento osudový deň sa v rozhlase z Londýna ozval aj Edvard Beneš, ktorý však vo 

svojom prejave nabádal ľudí k pokojnému vystúpeniu: ,,Pamätný 28. október si 

pripomenieme dôstojným pokojom a nádejou do budúcnosti... V deň 28. októbra sa 

zdržujte podľa možností doma a choďte najkratšou cestou len v nevyhnutných 

prípadoch." (J. Leikert, Ráno prišla noc). O akcii vedel aj Úrad ríšskeho protektora, 

nemecká polícia a protektorátne ministerstvo vnútra. Tí vypracovali súhrnnú správu 

o potlačení odporu, ktorú zaslali do Berlína. Hitler jej nevenoval veľkú pozornosť. 

Spoliehal sa na nemecké bezpečnostné orgány, teda na políciu a jednotky SS a SA. 

  

Dvadsiaty ôsmy október bol bežnou pracovnou sobotou. No 

vyobliekaní a československými farbami vyzdobení ľudia vyšli do ulíc. Okolo 

Václaváku to vrelo, zneli národné piesne, clivé Kde domov muj, ľuďom tiekli po 

lícach slzy. Automaticky pokračovali aj slovenskou časťou Nad Tatrou sa blýska, 

ktorá bola zakázaná. To už bolo pre Nemcov veľa. Začali zasahovať policajné 

oddiely, nasleduje hromadné zatýkanie demonštrantov. Nemeckí provokatéri 

a študenti ovládaní nemeckou tajnou políciou začali používať násilie, päsťami 

udierali do tvári. Ľud sa však biť nenechal... V popoludňajších hodinách násilie 



vyvrcholilo do streľby, nepokoje rástli. Do Černínskeho paláca, kde sídlil Úrad 

ríšskeho protektora, volal sám führer. Chce mať v stovežatej Prahe pokoj, káže 

nepokoje všetkými prostriedkami potlačiť. Pred šiestou hodinou vydal štátny 

tajomník Frank príkaz na radikálne vyprázdnenie Václaváku. Plnili sa väznice, rástol 

počet zranených a postrelených. 

  

Štatisticky sa protestu zúčastnilo 100-tisíc demonštrantov proti 53 dôstojníkom, 

2317 policajtom a proti 5-tisícom mužov nemeckej polície. Gestapákov bolo toľko, 

že sa to nedalo ani spočítať. (J. Leikert, Ráno prišla noc). Práve v tento deň bola 

prvýkrát preliata krv nevinného človeka v boji proti fašizmu u nás. Prvou obeťou bol 

robotník Václav Slezáček, zastrelený 18:25 na rohu Žitnej a Ve Smečkách, kde 

Nemci začali so zbraňami v rukách dav rozháňať. Mŕtvolu robotníka obhliadal český 

policajný lekár MUDr. Slezák. Na policajný formulár napísal: "Strelná rana do 

oblasti srdca". Vrah je dodnes neznámy. Slezáček bol pochovaný 4. novembra na 

cintoríne v Braníku. Nad jeho hrobom bolo zakázané rečniť a nebol prítomný ani 

kňaz. Zúčastnilo sa na ňom veľké množstvo Pražanov, ale aj niekoľko českých 

policajtov v uniformách a gestapo. Druhou obeťou bol 24-ročný študent medicíny 

Ján Opletal, ktorý bol  smrteľne zranený. Budem o ňom ešte veľa hovoriť, keďže 

práve jeho smrť bola dôležitým okamžikom týchto historických udalostí, ktoré 

vyvrcholili sedemnástym novembrom. 

  

Významnú  úlohu zohrali českí a zvyšok slovenských vysokoškolákov, ktorí bývali 

najmä v pražských internátoch. Hlávkári - tak boli nazývaní študenti, ktorí bývali 

Hlávkovej koleji, medzi ktorých patril aj Opletal. Ten ako podpredseda študentskej 

samosprávy a sociálny referent, mal medzi kolegami autoritu a vážnosť. Osudné 

poobedie 28. novembra mal tráviť so svojou priateľkou a spolužiačkou Maruškou 

Kafkovou. Spoločne sa mali učiť anatómiu. Jeho odhodlanie bojovať za slobodu 

národa sa mu nakoniec stalo osudným... 

  

Opletal bol ľavicovo orientovaný, svoje myšlienky a postoj voči nacistickým 

Nemcom, rád prezentoval verejne. Svojej profesorke z Litovelského gymnázia Márii 

Vaškovej sa zveril, že uvažuje o atentáte na niektorého nemeckého pohlavára. 

Dokonca uvažoval emigrovať do Nemecka, kde chcel pracovať v ilegalite. Jeho 

priateľka mala podozrenie, že o príprave 28. októbra vedel viac ako ostatní. 

Predvečer osláv bol nervózny a zamyslený. Listy, ktoré poslal Maruške Kafkovej, 

v ktorých sa zamýšľal o národe a spoločnosti, spálil. Jej osobne zakázal zúčastniť sa 

demonštrácií. 

  



Opletala postrelili o 18:30 do brucha na križovatke Žitnej a Medzibranskej. Ako sa 

dostal do nemocnice na Karlovom námestí dlho nikto nič nevedel. Podľa prednostu 

I. chirurgickej kliniky prof. MUDr. Arnolda Jiráska sa ešte dostal na námestie Petra 

Osvoboditele, až odtiaľ bol privezený na kliniku. Operoval ho prof. Pačes, ktorý 

o Opletalovom zranení hovoril nasledovne: "Išlo o škaredý priestrel. Predpokladal 

som, že projektil bude niekde v strede. Pri otvorení brušnej dutiny bolo evidentné, že 

ide o viacnásobný priestrel čriev jedným projektilom. Pravdepodobne letel z ľavej 

strany do malej panvy. Všetko nasvedčovalo tomu, že strela ho zasiahla zblízka." (J. 

Leikert, Ráno prišla noc). Ján sa po operácii pokojne prebúdzal a bol v dobrom 

telesnom stave. Zdanie však klamalo, bolo s ním zle. Mal potrhané hrubé aj tenké 

črevo a zápal podbrušnice. Podozrivé bolo, že o jeho zdravotný stav, a najmä 

o vyoperovaný projektil, t. j. náboj z revolveru stredného kalibru, sa zaujímalo 

gestapo prostredníctvom lekára Gollu. 

  

Presne 14 dní po postrelení, teda 11. novembra 1939 v sobotu, Ján Opletal podľahol 

zraneniu a dodýchal. Podľa chorobopisu to bolo pred obedom. Na budove 

v Hlávkovej koleji bola vyvesená čierna zástava. Pitvu stanovili na 13. novembra. 

Tá sa uskutočnila pred deviatou ráno v Ústave pre súdne lekárstvo na Albertove. 

Pitval sám prednosta ústavu profesor Hájek. Príčina smrti bola jednoznačná: 

postupný difúzny zápal podbrušnice. 

  

Opletalovo meno sa stalo symbolom, jeho smrť spojila študentov a ľudí po celej 

republike. Rodičia chceli Jána pochovať doma, v malej dedinke Lhota pri Nákle. 

Preto sa jeho kolegovia a spolužiaci rozhodli usporiadať v Prahe verejnú rozlúčku. 

Protektorátna vláda prekvapivo pohreb povolila. Pravdepodobne to Berlín bral ako 

jednu z veľkých príležitostí sa konečne zbaviť českej inteligencie a budúcich 

veľkých intelektuálov, ktorí samozrejme predstavovali nebezpečenstvo. Oficiálny 

pohreb sa uskutočnil 15. novembra o 9:30. Odhadom prišlo až 4-tisíc ľudí. Zakázané 

boli akékoľvek prejavy a provokácie, ešte aj kňaz Jaroslav Krejcárek bol prísne 

varovaný policajným komisárom, aby sa zdržal prejavov, ktoré by študentov 

rozrušili. Rozlúčka spočiatku prebiehala v pokoji, doslova v tichosti. Ľudia plakali, 

spievali hymnu. 

  

Zrazu sa však proti zástupu vyrútilo policajné auto. To spôsobilo rozruch a napätie, 

zástup musel odstúpiť nabok. Podľa mnohých to má na svedomí fakt, že po naložení 

rakvy do pohrebného auta sa smútiaci nerozišli, ale pokračovali v zástupe ku 

Karlovmu námestiu. Udalosti sa však zrazu začali vyvíjať úplne inak. Tichá 

demonštrácia sa zmenila na búrlivú. Mnohí si môžu myslieť, že sa opakuje 28. 



október. Tu sa už však dostáva k slovu polícia a SS. Prvýkrát zaútočili na 

Vyšehradskej ulici. K najväčšiemu incidentu došlo pred právnickou fakultou. 

  

"Študenti sa chceli ukryť na pôde svojej alma mater, nemecké prepadové komando 

však akademickú pôdu ignorovalo. Až 23 študentov bolo zavlečených do 

Petschkovho paláca, surovo vypočúvaných a následne odvezených do väznice na 

Pankráci. V čase, keď na Opletalovu truhlu dopadajú hrudy rodnej hrudy v Lhote, 

v Berlíne začína Hitler mimoriadnu poradu. Tá netrvá dlho, führer bez dlhých rečí 

rozhodol: Všetky české vysoké školy zatvoriť, vodcov zaistiť a väčší počet študentov 

odvliecť do koncentráku. Porada pokračovala tzv. Aktenvermerk- om, t.j. označenie 

záznamu, ktorý urobil Himmler. Vysoké školy zatvorené s okamžitou platnosťou na 

tri roky, v ich budovách sa ubytujú pohotovostné jednotky SS. Za každého Nemca, 

ktorý bol pri demonštrácii zranený, budú traja študentskí vodcovia popravení... 

  

Je 17. november 1939, chvíľu po polnoci, začiatok konca. Akcia vošla do dejín ako 

Sonderaktion. Najprv vtrhla Nemecká tajná polícia do kancelárie Zväzu českého 

študentstva, kde sa konala normálna schôdza výboru. Väčšinu prítomných zastrelili. 

Ako prvú prepadli Hlávkovú kolej. Boli tri hodiny ráno. Rozdivení "esesáci" 

vylamovali dvere a mlátili rozospatých študentov hlava-nehlava, chlapcov 

i dievčatá. Pred internátom stáli autobusy, ktoré mali študentov odviesť do Ruzyne. 

Tie však nestačili a odvážali ich aj nákladné autá. 

  

"V rozpätí niekoľkých hodín sa hordy nemeckej polície vrhli aj na ďalšie internáty. 

Pripomínali svorku vlkov. Masarykova kolej, Hradčanská, Švehlova, Stará kolonie 

i Nová kolonie na Letnej. Scenár všade rovnaký. Rozospatí študenti nechápali, či je 

to sen, alebo skutočnosť. Ich tváre sa postupne sfarbovali do červena. Ako dobytok 

ich hnali schodmi do vysvietených jedálni, študovní, pivníc, kde museli bez pohnutia 

stáť so zdvihnutými rukami. Ponižovanie pokračovalo. Mnohí boli bosí, len tak, ako 

ich vytiahli z postelí. Nakoniec prišli vojenské autá. Keď nestačili, vypomohli 

autobusy hromadnej dopravy. Pre mnohých študentov to bola posledná cesta 

Prahou. Stovežatá sa práve prebúdzala do uplakaného rána." (J. Leikert: Ráno prišla 

tma). Dokopy Nemci zatkli 2-tisíc študentov. Zdalo sa im to málo, preto niektorých 

vyťahovali aj priamo z ich bytov. 

  

"Pri vyskakovaní  z áut a autobusov každému jednu struhli. Namiesto pozdravu. Pod 

silnými reflektormi nás hnali úzkym špalierom. Nízko nad zemou natiahli tenký drôt. 

Padali sme ako hnilé hrušky. To bol signál na ďalšie mlátenie. Mnohým rozbili hlavy 



a polámali rebrá... Horko-ťažko som spoznával svojich kamarátov, takí sme boli 

dobití a špinaví od blata. Nesmeli sme sa ani pohnúť, stále na nás mierili nastavené 

guľomety..." (J. Leikert: Ráno prišla noc, výpoveď národného umelca doc. PhDr. 

Jana Pilařa). Tí, čo neskončili vo väzení, putovali do koncentrákov. Ťažko povedať, 

čo bolo horšie. Ráno okolo 7:00 bolo oficiálne popravených deväť údajných 

iniciátorov študentských nepokojov. 

  

Josef Adamec, nar. 18. 12. 1909 

Jan Černý, nar. 20. 11. 1914 

Ing. Marek Frauwirth, nar. 8. 12. 1911 

Dr. Jaroslav Klíma, nar. 18. 5. 1913 

Bedřich Koula, nar. 1. 3. 1913 

doc. dr. Josef Matoušek, nar. 13. 1. 1916 

dr. František Skorkovský, nar. 1. 10. 1906 

Václav Šafránek, nar. 11. 12. 1920 

Jan Weinert, nar. 18. 12. 1914 

  

Ich výber je prekvapujúci. Väčšina z nich podporovala politiku protektorátu a bola 

za česko-nemecké zblíženie. 

  

Koncentrákom študentov sa stal SachSenhausen- továreň na smrť, neslávne 

nazývaný aj jatkami Berlína. Zahynul tu každý druhý väzeň. Koncentračný tábor bol 

pre študentov univerzitou života. V študentských barakoch sa tajne organizovali 

prednášky z rozličných odborov. Veľkou vzpruhou pre väznených študákov boli 

osobnosti ako Antonín Zápotocký, Ivan Sekanina, Josef Čapek a ďalší. Koncentračný 

tábor mal študentov, podľa Hitlera, prevychovať. Docielil však opak. Vychoval ich 

k nenávisti voči fašizmu a akémukoľvek násiliu. Zároveň im ukázal cestu k politickej 

uvedomelosti a internacionálnej solidarite. Dal im do rúk a sŕdc tú najsilnejšiu zbraň. 

Cieľom Nemcov 17. novembra 1939 nebolo len zastrašiť a zlomiť československý 

národ. Akcia mala ďalekosiahlejší zámer. Zničiť inteligenciu a duch národa, ktorý 

ich nebude potrebovať. Bolo treba samozrejme začať od školstva, to muselo prestať 

existovať ako prvé. 



  

Správy o týchto brutálnych represáliách proti študentom sa dostali do celého sveta. 

Najmä cez Slovensko, kde boli ešte akreditovaní  novinári, ktorí sa museli z Prahy 

stiahnuť. Palcovými titulkami zaplnili prvé strany svetovej tlače. O 

československých študentoch sa hovorilo na všetkých kontinentoch. Totižto, ak majú 

byť školy zatvorené, mali by sme tresnúť dvermi tak, aby to počul celý svet. Stali sa 

pojmom, ktorý vzbudzoval sympatie, a zároveň odpor voči nacistickému barbarstvu. 

  

Naplnili sa prorocké vyjadrenia redaktorov, ktorí svoje články o 17. novembri 

končili vyjadrením nádeje, že raz príde deň, keď sa tento dátum bude pripomínať na 

celom svete. Prišlo to čoskoro. Pokrokoví študenti vo svete si uvedomili, že 17. 

november 1939 nebol len dňom útoku na práva, slobodu a životy československých 

študentov, ale útokom na práva študentov na celom svete. A tak už o dva roky 

neskôr, 17. novembra 1941, vyhlásili v Londýne Medzinárodný deň študentstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ovečka hákového kríža 

 
 

Autor: Lenka Kleimanová, 1. ročník mgr, 21. január 2010 

 

Spoločnosť 

Vo veku 61 rokov zomrela v septembri 2009 jedna z členiek sektárskej Rodiny 

Charlesa Mansona. Príčinou smrti Susan Daniele Atkins alias Sadie Mae 

Glutz bola rakovina mozgu. Či nemala poškodený mozog aj v roku 1969, keď 

sa zúčastnila na vraždení siedmich ľudí, sa dá len ťažko povedať. 

 
 

Jednou z najznámejších a najkultovejších vrážd 20. storočia sa stal krvavý masaker 

tehotnej herečky a manželky režiséra Romana Polanskeho, Sharon Tate, a jej troch 

priateľov vo vlastnom dome v Los Angeles. Bola to práve Susan, kto väznil Sharon 

Tate a 16 vpichmi ju ubodala na smrť. Nehovoriac o nechutnom vyrezaní 

nenarodeného dieťatka z brucha v polovici 9. mesiaca tehotenstva a jej poloobesení 

na nylonovej niti. Susan Atkins mala vtedy iba 21 rokov. 

   

V pätnástich zomrela jej mama na rakovinu. Mala staršieho aj mladšieho brata, 

o ktorého sa neskôr musela starať. Otec-alkoholik nezvládal výchovu, preto často 

menili miesto pobytu a školy. Sama zarábala ako servírka či striptérka, aby ona 

a mladší brat mali z čoho žiť. V roku 1967 stretla Charlesa Mansona a stala 

súčasťou jeho komunity. Vyhlasoval sa za guru a mal silné vyžarovanie, ktoré 

pritiahlo do jeho Rodiny aj ostatných nasledovníkov. Pôsobil na nich ako vodca, 

ktorého chceli počúvať, otec, ktorý sa o nich staral, aj milenec - sám sa označoval 

za kráľa súlože. 

  

Mansonova Rodina nebola ničím výnimočná od podobných hipisáckych komunít 

existujúcich v 60. rokoch. Cestovali v školskom autobuse premaľovanom na čierno, 

užívali si drogové tripy, pofľakovali sa, vyberali odpadky z kontajnerov 

a praktizovali nespútaný sex medzi sebou. Problémom bola ich fascinácia násilím, 

čiernou mágiou, čarodejníctvom a satanom. Manson, ktorý si dal dokonca 

vytetovať hákový kríž na čelo, sa pripravoval na zánik západnej civilizácie, keď 

https://web.archive.org/web/20100203035937/http:/www.webjournal.sk/clanok/2307/ovecka-hakoveho-kriza


černosi zlikvidujú belochov, získajú na svete moc, ktorú odovzdajú práve vodcovi 

Rodiny. Projekt nazval podľa beatlesáckej pesničky Helter Skelter. 

  

"Nadišiel čas projektu Helter Skelter. Choďte do toho domu a zmasakrujte každého 

čo najbrutálnejšie. Musí to byť najstrašnejšia vražda," prikázal svojim milencom, 

otrokom a priateľom Sadie, Linde, Patricii a Texovi v predvečer brutálnej vraždy 

v Los Angeles. Okolnosti strašného činu sú známe. Susan sa vyjadrila, že napriek 

tomu, že ju Sharon Tate prosila o milosť, najmä pre jej nenarodené dieťa, len ju 

kruto vysmiala. Po oblízaní zakrvavených prstov sa Susan cítila údajne lepšie ako 

po orgazme a hocakom drogovom stave. Paradoxné je, že sama bola matkou. 

Susanin syn sa narodil v roku 1968, no keďže sa komunita o dieťa nechcela starať, 

dala ho na adopciu a dodnes sa o ňom nič nevie. 

  

Trest smrti sa nakoniec pretavil na trest odňatia slobody na doživotie. No po 

uväznení v roku 1972 sa obrátila opäť na kresťanstvo a svojho vodcu Mansona 

označila za klamára, zlodeja, feťáka a násilníka. Za mrežami strávila 38 rokov. Jej 

žiadosti o prepustenie boli zamietnuté. Poslednú žiadosť si podala dokonca mesiac 

pred smrťou. Jej koniec bol smutný. Choroba spôsobila paralýzu 85 % tela, 

nemohla sa sama ani len posadiť a vôbec nemohla existovať bez pomoci druhých. 

Posledné slová ukrutnej vrahyne, ktorá sa obrátila na vieru, boli vraj: "Amen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skvelý Baudolino na vlnách SRo 

 
 

https://web.archive.org/web/20100204153422/http:/www.webjournal.sk/clanok/2305/skvely-baudolino-na-vlnach-sro


Autor: Tomáš Dušička, 2. ročník mgr, 18. január 2010 

 

Média 

(Recenzia rozhlasovej dramatizácie)  

Slovenský rozhlas zvládol dramatizáciu románu Umberta Eca na výbornú. 

 
 

Hviezdne obsadenie s Mariánom Labudom v hlavnej úlohe pod taktovkou Jara 

Riháka vopred sľubovalo hodnotný zážitok a poslucháči si pri každom z piatich 

dielov rozhodne prišli na svoje. Atmosféra prostredia je zvládnutá veľmi dobre, 

charaktery postáv vyžarujú priamo z hlasov hercov. Pri niektorých dialógoch 

človek dostáva pocit, že sedí priamo medzi postavami alebo je okoloidúcim na 

trhovisku. Uvoľnené tempo dovoľuje človeku počúvať oddychovo, nemusí sa 

sústrediť na každé jedno slovo, len aby sa nestratil v záplave deja. 

  

Umberto Eco je skutočným majstrom pera a postava Baudolina je jedným z jeho 

majstrovských diel. Muž tisícich tvárí, tisícich osudov a tisícich nádejí. Sledovať 

jeho život deň za dňom dovoľuje poslucháčovi oddýchnuť si od každodenného 

diania, preniesť sa do dvanásteho storočia a nasávať atmosféru historických 

i nehistorických udalostí. 

  

Ak ste niekedy dostali chuť nahliadnuť do románov spisovateľských majstrov bez 

toho, aby ste sa museli prehrýzť desiatkami strán opisných textov, dramatizácia 

románu Baudolino vám práve túto možnosť ponúka. Čaká na vás v archíve 

Slovenského rozhlasu. 

  

Pozn.: Baudolino odznel v premiére už v roku 2007, ale stále je prístupný 

v zvukovom archíve SRo na tejto 

adrese: http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&pag

e=showRelacia&id=423&searchText=baudolino 

  

 

 

https://web.archive.org/web/20100204153422/http:/www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=423&searchText=baudolino
https://web.archive.org/web/20100204153422/http:/www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=423&searchText=baudolino


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smutná filmová generácia 

 
 

Autor: Lenka Kleimanová, 1. ročník mgr, 7. február 2010 

 

Spoločnosť 

Svet ohúrila správa o smrti mladej herečky Brittany Murphy známej z filmov 

8. míľa, Bezmocná, Sin City či Nepovedz ani slovo. Zdravá krásna blondínka 

https://web.archive.org/web/20100211023821/http:/www.webjournal.sk/clanok/2315/smutna-filmova-generacia


nebola známa svojimi drogovými excesmi, preto jej náhla smrť vyvolala vlnu 

šoku. 

 
 

Brittany skolabovala vo svojom byte v kúpeľni. Hneď ju previezli do nemocnice, 

no napriek oživovaniu jej srdce už nenaskočilo. Pravdepodobnou komplikáciou 

bola jej cukrovka. Pochovali ju presne na Vianoce 24. decembra 2009. 

  

Úmrtia mladých známych osobnosti sú vždy šokujúce, no nie sú až také zriedkavé. 

Heath Ledger - Joker z filmu Temný rytier, známy z filmov 10 dôvodov, prečo ťa 

nenávidím, Patriot či Skrotená hora mal pre čo žiť. Napriek úspechom, stúpajúcej 

popularite a malej štvorročnej dcérke si jedného večera namiešal drink spolu 

s antidepresívami, liekmi proti nespavosti, a o pár hodín ho objavili mŕtveho. 

Špekuluje sa, že nešlo o samovraždu, ale nešťastnú náhodu. Mal iba 28 rokov. 

  

Kokteil liekov, drog a alkoholu bol príčinou smrti aj u talentovej, ale už upadajúcej 

detskej hviezdy Brada Renfra. Herec známy z filmov Klient a Nadaný žiak mal už 

dlhšie problémy so zákonom a závislosťami od drog a alkoholu. Objavili ho 

mŕtveho v jeho losangeleskom byte ako 25-ročného. 

  

Jeden z najtalentovanejších hercov 80. a 90. rokov bol nepochybne River Phoenix, 

brat herca Joaquina Phoenixa. Užíval si život a nevedel nájsť zlatú strednú cestu. 

Jeden večer v podniku Viper Room si na záchode šnupol metamfetamíny s opiátmi. 

Jeho srdce skolabovalo na ulici pred klubom. Zachraňoval ho brat Joaquin, sestra 

Rain a herec Johnny Depp. Krátky život skončil v 23 rokoch. 

  

Snáď ešte smutnejšia je premyslená a zámerná samovražda. Posledné dni Jonathana 

Brandisa, ktorého všetci poznajú ako Bastiana z Nekonečného príbehu II. boli 

poznačené depresiami z upadnutej kariéry, alkoholizmom a poznámkami o smrti. 

Obesil sa vo svojom byte ako 27-ročný. 

   

"Kto s čím schází, s tím také zachází" platí priam pre Brandona Lee. Hlavný 

predstaviteľ Vrany zahynul pri nakrúcaní jednej scény, keď ho vo filme strieľajú do 

chrbta. Človek zo štábu, ktorý obsluhoval zbrane a slepé náboje, neskontroloval 



obsah a v zbrani zostali skutočné vraždiace guľky. Režisér po výstrele tleskol - 

skvelé, ideme ďalej, no Brandon sa zo zeme nedvíhal. Tragédia však nezastavila 

výrobu filmu. V nedokončených scénach ho zaskočil náhradník a film bol 

venovaný jeho pamiatke. 

  

Mladými zosnulými hercami bol aj James Dean, Marilyn Monroe, John Belushi 

i Carol Lombard. Ich život bol síce krátky, no o to viac zostanú ich filmy 

nezabudnuteľné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bude s Dzurindom? 

 
 

Autor: Roman Cuprik, 1. ročník bc, 3. február 2010 

Politika 

 

(komentár)  

Pod tlakom obvinení z netransparentného financovania strany sa Mikuláš 

Dzurinda stiahol z kandidátky SDKÚ. Podľa jeho slov z kandidátky 

odstupuje, aby volebná kampaň bola o ľuďoch, a nie o odpútaní pozornosti od 

škandálov súčasnej vlády. 

 
 

https://web.archive.org/web/20100214060732/http:/www.webjournal.sk/clanok/2321/co-bude-s-dzurindom


Na Slovensku je to novinka. Politická mŕtvola si uvedomí, že zapácha, stiahne sa a 

uvoľní miesto iným. Zaujímavosťou je, že Dzurinda ostáva na poste šéfa strany. 

Ponechal si tak zadné dvierka. Rozhodovať bude zrejme vývoj udalostí v blízkej 

budúcnosti a, samozrejme, voliči. Ak jeho krok ocenia a zároveň sa jeho odchodom 

naozaj odvráti pozornosť verejnosti späť ku škandálom Roberta Fica, Dzurinda sa 

vráti. Poďakuje sa voličom, možno vyhodí pár ľudí a všetko bude po starom. 

  

Reálnejšie sa však javí druhá možnosť. Dzurinda sa prejedol. Jeho egoizmus 

naštrbil vzťahy v koalícii, ktorá sa neskôr rozpadla. Neodstúpil po voľbách v roku 

2006, keď už bolo jasné, že na Ficovu charizmu proste nemá. Zrejme dúfal, že ešte 

môže zaujať v opozícii. Nezaujal. Takisto postup jeho strany voči obvineniam 

Roberta Fica sa javí ako ustráchaný. Človek sa nemôže zbaviť podozrenia, že v 

SDKÚ niečo skrývajú. Ak sa dá ešte niečo vôbec skrývať. Odchod Mikuláša 

Dzurindu toto podozrenie len posilní. Platí schéma známa skôr zo zahraničia: 

kauza -> málo voličov -> odchod predsedu strany. 

  

Nech už to dopadne akokoľvek, Dzurindovo odstúpenie je jedným z prvých krokov 

na celkové obrodenie opozície a vlastne i celej pravice. Môžeme iba dúfať, že 

prispeje aj k zmene politickej klímy na Slovensku. Nikto predsa nechce voliť medzi 

veľkým a ešte väčším zlodejom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božský Rím 

 
 

Autor: Linda Danayová, 2. ročník mgr, 17. február 2010 

Cestovanie 

 

Skutočne božské mesto! Množstvo pozostatkov v metropole dávnovekej 

Rímskej ríše má priamu súvislosť s premnoženými božstvami antického 

sveta… 

 
 

Súčasťou mesta je aj najmenší štát sveta, fungujúci na náboženskom základe. Za 

božím slovom sem prichádzajú pútnici a veriaci z celého sveta. Božského je toho 

v Ríme však oveľa viac! Uličky, nábrežia, sochy, fontány, pizza, cestoviny alebo 

káva či atmosféra... Rím je naozaj božské mesto! 

  

Takmer tritisícročné mesto, centrum slávnej a rozsiahlej ríše, obrovské v dávnej 

minulosti i dnes. Už v 2. storočí mal Rím milión obyvateľov, bol prvým 

veľkomestom sveta, sídlom nositeľov svetskej i náboženskej moci. Históriu v Ríme 

nikto nemusí hľadať. Ľudia po nej vlastne doslova šliapu. Jej stopy a fluidum sú 

https://web.archive.org/web/20100302042413/http:/www.webjournal.sk/clanok/2311/bozsky-rim


prítomné všade. V dlažbe starých ciest, v katakombách, hradbách, múroch, ruinách 

i v zachovalých či zreštaurovaných objektoch palácov, kostolov, aquaduktov, 

fontán... 

  

Rím je taký rozsiahly a preplnený pamiatkami, že pri prvej návšteve, ale aj počas 

mnohých ďalších, je nevyhnutné vybrať si iba nepatrnú časť z celého spektra jeho 

neobyčajne bohatej turistickej ponuky. Toto mesto má pamiatky antické, 

predrománske, románske, nesmierne silné zastúpenie má renesancia vo všetkých 

svojich vývojových etapách, barok, rokoko... 

  

Medzi historicky mimoriadne cenné a turistami vyhľadávané pamiatky patrí 

Laterán, Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, Národný pamätník Viktora 

Emanuela II., Španielske schody, Fontana di Trevi, Panteón, Piazza Navona, 

Anjelský hrad či Vatikán s jeho klenotmi: Chrámom sv. Petra a múzeami, vrátane 

Sixtínskej kaplnky. 

  

Božský pôvab tomuto mestu však dodávajú aj turistami preplnené uličky, "džavot" 

hlučných Talianov, typická okrová farba fasád a výrazná patina staroby na 

mnohých objektoch... Vôňa pizze a skvelej kávy, a pohľady z vyhliadkových miest. 

V Ríme si okrem monumentálnych pamiatok treba všímať, a prinajmenšom aj 

rovnako intenzívne vychutnávať, aj drobné detaily. Napríklad - len tak sa vybrať do 

ulíc úplne bezcieľne, po stopách stavebných slohov, obľúbených umelcov, za 

atmosférou nočného mesta, náhodnými situáciami. Turisti z celého sveta si v Ríme 

hľadajú svojho Michelangela, da Vinciho, Caravaggia, Raffaella či Berniniho. Rím 

má kilometre zachovalých hradieb, pôsobivé ruiny kúpeľov, mnohé štvrte s 

odlišnou atmosférou, parky a unikáty. Niekto túži byť na miestach, kde nakrúcal 

Fellini, iní si zájdu do turisticky menej exponovaných štvrtí (Trastevere, EUR). 

Ďalší by dali hocičo, len aby mohli na vlastné oči uvidieť výbušnú atmosféru 

futbalového derby na mohutnom Stadio Olimpico. 

  

Môžete si vybrať medzi desiatkami muzeí a galérií, urobiť si výlet k neďalekému 

moru v Ostii, objaviť starodávnu cestu Via Appia, alebo z terasy kaviarne pobavene 

pozorovať ruch na rímskych uliciach. A ešte doma budete počuť hukot desiatok 

motoriek a skútrov vždy, keď na semafore naskočí zelená. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Dve strany jedného kríža 

 
 

Autor: Roman Cuprik, 1. ročník bc, 5. február 2010 

Glosujeme 

 

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že kríže do škôl nepatria. 

 
 

Tejto téme sa u nás venovali mnohí, od predsedu SNS Jána Slotu po šéfredaktora 

.týždňa Štefana Hríba. 

  

Akákoľvek verejná diskusia, týkajúca sa kresťanstva, sa dá v dnešnej dobe 

považovať za kontroverznú. A ani tentoraz tomu nie je inak. Podľa mnohých sa tu 

jedná o intervenciu Európskeho súdu do tradícií určitej krajiny. Obavy slovenských 

kresťanov, ako aj samotných Talianov, sa dajú pochopiť. Človek je zvyknutý vídať 

na škole kríže po dlhý čas a ani mu nenapadne, že ide o porušovanie ľudských práv. 

A zrazu príde niekto mocný a siahne mu na symbol, s ktorým vyrastal a ktorý bral 

ako fakt. Pre ľudí je nepríjemné, ak sa o takej citlivej veci, akou je viera a tradícia, 

rozhoduje bez nich. Pripomína to praktiky nedávnominulé. 

  

Európsky súd sa však nesnaží popierať kultúrne dedičstvo Talianska. Nebrojí proti 

krížu, brojí proti krížu na školách. Je paradoxom, že práve zástancovia tohto 

https://web.archive.org/web/20100302042409/http:/www.webjournal.sk/clanok/2310/dve-strany-jedneho-kriza


rozhodnutia súdu (zväčša neveriaci) vnímajú tento predmet ako symbol 

náboženský, kým jeho odporcovia (zväčša veriaci) ako symbol kultúrny. Potom je 

jasné, že sa rôznia názory na to, či ich na školách ponechať alebo nie. Tá prvá 

skupina ľudí vníma tento krok ako snahu o zachovanie "spravodlivej súťaže" medzi 

ideológiami. Tá druhá ako potláčanie tradícií. Faktom je, že s krížom sa toho spája 

mnoho. Či už smrť jedného muža ako prejav bezhraničnej lásky Boha alebo 

masové vyvražďovanie počas "svätých vojen proti neveriacim". 

  

Súd svojím rozhodnutím uznal, že sa jedná predovšetkým o náboženský symbol a 

jeho historický význam je až druhoradý. Otázka potom znie, či je spravodlivé, aby 

tento symbol viery visel na stenách štátnych škôl, ktoré majú byť ideovo nezaujaté. 

Zdá sa, že sme zase o krok bližšie k sekularizmu. Európa sa vytrvalo snaží zbaviť 

nálepky "kresťanská". Bude zaujímavé sledovať, kam to až povedie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Normálne 70. roky 

 
 

Autor: Tereza Jurčíková, 2. ročník bc, 25. február 2010 

Kultúra 

 

Každému sa stáva (špeciálne v kníhkupectve, ktoré zaberá veľkú plochu vo 

väčšine bratislavských obchodných centier), že sa ženie medzi tovarom a v 

kope kamienkov prehliadne diamant. Áno, správne tušíte, som presne ten 

prípad. Tento raz som však na to doplatila a výborná kniha sa mi dostala do 

rúk až po niekoľko mesačnom intenzívnom "očumovaní". 

 
 

Normálne 70. roky sú druhým literárnym obrazom časov (ne)dávno minulých. Po 

vydaní prvej knihy o "zlatých" 60. rokoch, ktorá nemenej pritiahne čitateľovu 

pozornosť , som bažila po ďalšom desaťročí.  Autor publikácie Juraj Šebo v nej bez 

príkras a pretvárky vysvetľuje život vo vtedajšej neľahkej dobe,  pripomína 

zabudnuté udalosti, pre režim nepohodlných ľudí, nákupy v Tuzexe a 

undergroundový život. Opisuje výstavbu "betónovej džungle" v Petržalke, zničenie 

bratislavskej historickej osady pod hradom Vydrice, stratu nádejí v lepší 

"socialistický" život a sumarizuje všetky aspekty života v Československu. 

  

Kniha, ktorú by sme mohli nazvať edukačnou (v reči plebsu - vzdelávacou), pôsobí 

ako spomienková prechádzka pozorovateľa. Ten na ňu hľadí s odstupom 

a nadsázkou jemu vlastnou, no nevyhne sa ani subjektivite. Na rozdiel od 

encyklopédie však pôsobí sviežo a neokolkuje. 

  

Výstižný opis knihy ponúka Boris Filan priamo na zadnej strane jej obalu: 

„...Životné návraty nie sú cúvaním v priestore, ale v čase. Juraj Šebo sa vracia do 

svojej a našej mladosti. Robí to s obdivuhodnou dôkladnosťou. S nevídanou 

https://web.archive.org/web/20100304035354/http:/www.webjournal.sk/clanok/2306/normalne-70-roky


encyklopedickou usilovnosťou oživuje ľudí, predmety a rituály tej doby... Je to 

veľký žúr spomienok. A chvíľami aj ich víťazstvo nad dobovou realitou.... 

Normálne 70. roky sú pozvánkou do zložitého sveta sedemdesiatych rokov, do 

našej mladosti. Juraj, ďakujem, že si ich zodvihol z prachu." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strach ako sa patrí 

 
 

Autor: Petra Bačová, 2. ročník bc, 21. február 2010 

Kultúra 

 

Väčšinou sa stretávam s ľuďmi, ktorí nemajú radi hororové filmy. Ak k nim 

ale nepatríte, snímok Paranormal Activity zapôsobí na centrum strachu aj 

takého kritika hororov, akým som ja. 

 
 

https://web.archive.org/web/20100302042419/http:/www.webjournal.sk/clanok/2324/strach-ako-sa-patri


Podiel na úspešnosti filmu má určite aj bezchybný trailer, vďaka ktorému prichádza 

divák do kina už vopred hororovo naladený. Neobsahuje ako je to zvykom len 

najlepšie zábery z filmu, ale je popretkávaný ukážkami divákov, ktorí film videli 

ako prví. Poviete si, ak sa oni tak strašne báli, je veľmi pravdepodobné, že sa 

budem aj ja. A už len rozmýšľate, kedy budete mať najbližšie dve hodinky času na 

návštevu kina. 

  

Začiatok je pomerne pokojný, uvedie vás správnym spôsobom do nenáročného 

deja. Zaujímavý je spôsob spracovania, pripomína Záhadu Blair Witch, pretože 

žiadne profesionálne zábery kamerou a dokonalé nasvietenie scény tu neuvidíte. 

Mladá dvojica, Katie (Katie Feahterson) a Micah (Micah Sloat) sa presťahuje do 

nového domu a pre názor Katie, ktorá tvrdí, že v dome je akýsi duch, Micah kúpi 

kameru a začne ňou nakrúcať celý dom a oboch hlavných aktérov. 

  

Amatérske zábery kamery Micaha však neuberajú na kvalite hororu. Práve naopak. 

Každú noc, keď postaví kameru na stojan v spálni tak, aby zaberal celú miestnosť, 

napätie stúpa a divák čaká, čo sa stane tentoraz. Náznaky prítomnosti bližšie 

neznámej formy ducha sú najprv nepatrné - otvárajúce sa dvere, dvíhanie plachty, 

hlasné kroky, neskôr ale akoby sa duch snažil posadnúť Katie. 

  

V jednu takúto noc Micah nájde na povale starú a značne ohňom zničenú fotku z 

Katienho rodného domu, ktorý mal v jej detstve z neznámych príčin zhorieť do tla. 

V tom okamihu už aj on, i keď bol spočiatku skeptický, začne veriť, že v ich 

vysnívanom dome v San Diegu sa nachádza istá zákerná forma zla. 

  

Dramatický záver prináša naozajstné uspokojenie šialenej a nepochopiteľnej túžby 

priaznivcov tohto filmového žánru po hrôze. Vzhľadom na jemný štart nikto 

nečaká také prudké zauzlenie a vyvrcholenie deja aké ponúka scénarista a režisér 

izraelského pôvodu Oren Peli. Film Paranormal Activity z roku 2007 sa stal 

dôkazom, že aj známa a toľkokrát použitá téma strašidelného domu a ducha v ňom 

sa dá spracovať novátorsky a hlavne nadpriemerne úspešne. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príbeh Doriana Graya 

 
 

Autor: Jana Mihályiová, 3. ročník bc, 14. február 2010 

Kultúra 

 

Britský film Dorian Gray sa do slovenských kín dostal koncom roka 2009. 

Predlohou k snímke mu bol román Portrét Doriana Graya (1891), ktorý 

napísal svetoznámy spisovateľ Oscar Wilde. 

 
 

Aj keď sa film nezaradil medzi najväčšie kinohity a neprerazil ani v rebríčku 

najlepších filmov za rok 2009, je to zaujímavý príbeh, ktorý presne zachytáva 

pôvodnú myšlienku autora. Režisér Oliver Parker spojil viaceré prvky hororu, 

romantiky, dobrodružstva a drámy a vytvoril dielo, ktoré má ideu.  

https://web.archive.org/web/20100309013655/http:/www.webjournal.sk/clanok/2325/pribeh-doriana-graya


  

Príbeh zachytáva život mladého muža, ktorý má všetko. Mladosť, krásu i 

bohatstvo. Zo skromného a nesmelého chlapca, ktorý ešte neochutnal život v 

bohatstve a jeho pôžitky, sa vplyvom spoločnosti stane jej najhorší obraz. Všetky 

vlastnosti, pre ktoré ho ľudia milovali, sa stratia a zmenia na povýšenosť, pýchu, 

samoľúbosť, bezcitnosť a hriešnosť. So svojou dokonalou krásou, predstieranou 

nevinnosťou a detským výrazom tváre dokáže popliesť hlavu komukoľvek. Za 

touto maskou sa však skrývalo nebezpečenstvo v podobe krutého monštra, ktorého 

duša bola stále černejšia. 

  

Dorian si časom uvedomil, že jeho čaro sa skrýva hlavne v jeho výzore. Jeho 

dokonalosť inšpirovala dovtedy neznámeho maliara, ktorý zhotovil svoje 

celoživotné dielo s podobizňou Doriana. Portrét zostane krásny navždy, ale človek 

časom zostarne, pribudnú vrásky a sláva pominie. Mladý šľachtic preto zapredal 

svoju dušu. Následky staroby a hriechov, ktoré za život spáchal, sa zobrazili len na 

portréte, nie na jeho tele. Odvtedy ho obraz prenasledoval. Dorian mal tajomstvo, 

ktoré nesmel nikto odhaliť. Neváhal preto klamať, či dokonca zabiť priateľa. Bol 

navždy mladý, navždy krásny, navždy prekliaty. Každé tajomstvo však vyjde raz 

na povrch a minulosť si nás nájde. Za svoje hriechy zaplatil aj Dorian. 

  

Vo filme si zahral hlavnú rolu mladý začínajúci herec Ben Barnes, ktorý sa objavil 

v snímke Narnia alebo Hviezdny prach. Jednu z postáv si zahral aj Colin Firth, 

ktorý stvárnil lorda Henryho Wottona, aristokrata, ktorý Doriana zasvätil do 

hriechov bohatej spoločnosti. Poznáme ho hlavne vďaka filmu Denník Bridget 

Jonesovej, kde  

si zahral hlavnú úlohu po boku René Zellweger a Hugha Granta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozorvaný Almodóvar 

 
 

Autor: Lucia Schmidtová, 1. ročník mgr, 11. február 2010 

Kultúra 

 

Harry Caine nebol vždy Harrym. Kedysi sa volal Mateo Blanco a najradšej 

režíroval. Potom prišla ona, osudová žena, temperamentná herečka Lena. 

Pribalený k nej bol  však aj obstarožný, no bohatý a vplyvný Ernesto Martel, 

zhodou okolností sponzor Mateovho filmu, v ktorom hrala. Z posadnutosti začal 

milenku špehovať a hádajte, čo zistil? 

 
 

Toľko na ilustráciu zatiaľ posledného filmu Pedra Almodóvara Rozorvané objatia. 

V ňom španielsky režisér na prvý pohľad akoby už len obkresľoval overenú a 

obľúbenú, typickú mozaiku - známe prostredie Madridu, výrazné, krikľavé farby a 

temperamentné priamočiare charaktery (nechýba samozrejme ani múza Penélope 

Cruz), a teda prudko vášnivé či aspoň sympaticky komické postavičky, životom 

síce všelijako doráňané, avšak bez štipky melanchólie. 

  

https://web.archive.org/web/20100309013638/http:/www.webjournal.sk/clanok/2323/rozorvany-almodovar


Väčšinu príbehu nám retrospektívne rozpráva teraz už slepý scenárista Harry Caine 

a ak k tomu, čo sme si povedali v úvode, prirátame zopár snáď najobchytanejších 

žiarlivostných scén a tragických zvratov, dejovú líniu sme takmer vyčerpali. 

Nestane sa nič neočakávané, všetko sa pekne pridŕža, motivicky i dekoračne, 

výhradne sýtych farieb zvoleného žánru, ktorý signalizuje už samotný názov 

snímky. Nezablyští sa dokonca ani jedna tranzvestitná postavička. A predsa film 

napriek dĺžke (dve hodiny a sedem minút) uháňa svižne a nenudí. Ako to? 

  

Ľúbivá a zdanlivo ústredná zápletka síce zabaví svojou bizarnosťou, žiarivou 

farebnosťou, či komickou štylizáciou do všetkých tých známych romanticko - 

telenovelistických polôh ("tajní" milenci sa na seba vrhajú hneď po zaklapnutí 

dverí, neverná žena pomaly stúpa po dlhokánskych točitých schodoch, odhalí sa aj 

celkom "nečakané" otcovstvo a podobne). No museli by sme byť príliš nevšímaví, 

či podceňujúci diváci, ak by sme za týmto sentimentom nehľadali ešte aj čosi viac. 

Napríklad režiséra, ktorý neustále šibalsky žmurká. 

  

Rozmanité surrealistické vsuvky, odkazy na film noir a svojský humor, ktorý je 

najvýraznejší práve v spojitosti s filmom vo filme (či už tvorbou scenára Harryho a 

Diega, Ernestovým dokumentárnym špehovaním alebo napríklad dialógmi v 

Mateovom filme Divečatá a kufre), nás nabádajú zbystriť pozornosť a uvažovať 

nad tým, čo je tu vlastne realita. Zúfalo predvídateľný dej, pri ktorom si však treba 

pozorne všímať detaily. Miesta, kde štylizované postavičky zrazu ožívajú. Spája 

ich snaha o zachytenie pravdivosti, láska k filmu, ale i veľká zábava pri jeho 

vytváraní (napr. dialógy Haryho s Diegom, pri písaní scenára k filmu o upríroch). 

Samotný Almodóvar nám cez Mateov film pripomína svoj starší titul Ženy na 

pokraji nervového zrútenia. 

  

Okrem skvostnej paródie na spomínaný typ filmov i samého seba (nenapadá mi asi 

nik iný, kto by sa tak zábavne vedel skrývať práve za svoju nápadnosť) sú 

Rozorvané objatia milou poctou filmovému remeslu. A čo sa v úvode azda javilo 

len ako dosádzanie do známeho vzorca, je osobitým Almodóvarovým počinom. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hlava plná rádia, rádio plné hudby 

 
 

Autor: Beáta Hodásová, 1. ročník bc, 22. január 2010 

Kultúra 

 

SuperStar nie je až tak veľmi o hlase a speváckych schopnostiach ako 

o hlasovaní masy puberťákov... 

 
 

...o Aureloch ako "cenách na podporu rozvoja fonografického priemyslu a 

postavenia výrobcov vo vedomí širokej verejnosti" v uplynulom roku počuť nebolo 

(hoci by sa dalo povedať, že v tomto kontexte o nich nebolo počuť asi nikdy). No a 

Slávik je už niekoľko rokov o tom istom, teda skôr o ničom. Protipólom sú 

Radio_Head Awards, ktoré tohto roku po druhýkrát udelí štvrtý okruh Slovenského 

rozhlasu, Rádio_FM.  

  

Práve toto rádio si totiž sympaticky dáva za cieľ nebyť najpočúvanejším, ale 

"najpočúvateľnejším" pre mladšiu generáciu, čo mu aj vychádza. Treba však 

podotknúť, že vďaka väčšinovému chápaniu hudby nemá práve veľkú konkurenciu. 

Ceny Radio_Head Awards odovzdalo vlani po prvýkrát, hlasovali poslucháči 

i hudobní redaktori Rádia_FM a spriatelených médií (.týždeň a SME). Víťaznú 

sošku si odniesla kapela Noisecut a Ján Boleslav Kladivo. Paradoxne, víťaznú 

sošku - svalnatého fešáka opáleného dozlatista s rádiom miesto hlavy, vyrobila 

práve Bety Majerníková, speváčka kapely Noisecut, ktorá je však aj profesionálnou 

výtvarníčkou a šperkárkou. 

https://web.archive.org/web/20100309040800/http:/www.webjournal.sk/clanok/2304/hlava-plna-radia-radio-plne-hudby


  

Tohto roku môžu poslucháči hlasovať už v štyroch kategóriách: najlepší album, 

najlepší nováčik, najlepší singel a najlepšia koncertná kapela. Hlasuje sa v dvoch 

kolách, od 4. do 22. januára prostredníctvom internetu, od 25. januára do 13. 

februára sa k internetu pridajú SMSky a vyberať sa bude už len z pätice najlepších 

v každej kategórii. Cena kritikov sa taktiež podrobila určitým zmenám, hlavne 

v rozšírení zostavy hudobných odborníkov. 

  

Najviac sa zatiaľ hlasovaniu vytýka len fakt, že na rozdiel od minulého roku nikde 

na stránke nevisí zoznam vydaných albumov za rok 2009. Ako však argumentuje 

Rádio_FM, takýto zoznam neexistuje a predsa každý vie, aký album si 

kúpil/vypočul/obľúbil. Ak však náhodou neviete, o aké rádio, s akým hudobným 

zameraním a akú súťaž ide, najskôr si preštudujte stránku www.radiofm.sk, 

playlist, programy, sprievodné akcie, jednoducho všetky tie veci, pre ktoré sa oplatí 

byť FM_positive; a ak sa potom skutočne rozhodnete zahlasovať, všetky 

podrobnosti a presné pravidlá nájdete  na http://www.radiofm.sk/rha. Dobre vážte 

svoje hlasy. Nemusí všetko vyhrať "uplakaný bochník". 
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Čo príde do kín v januári 2010? 

 
 

Autor: Lucia Hrnčiarová, 1. ročník mgr, 4. január 2010 

Kultúra 

 

Sviatočný čas sa každoročne prejavuje v televíznom vysielaní tak, že divák má 

dojem, že snáď zastal čas. Čo nás z tejto letargie vytrhne v prvom mesiaci 

nového roku v kinách? 

 
 

Január 2010 by mal byť pomerne bohatý na filmové novinky v slovenských kinách. 

A to nielen množstvom, ale aj rozmanitosťou filmov. Z 15 plánovaných premiér by 

si mal vybrať ako fanúšik americkej popcornovej zábavy, tak aj milovník európskej 

a klubovej tvorby. 

  

Medzi vrcholy očakávaných noviniek by mohol patriť film Pevné puto (Lovely 

Bones) režiséra Petra Jacksona. Film o zavraždenom 14-ročnom dievčatku, ktoré 

sleduje osudy svojich pozostalých z neba, sa tešil popularite už vo forme 

rovnomenného knižného námetu. Ak ku silnému príbehu prirátame filmové 

hviezdy ako Rachel Weisz, Mark Wahlberg a Susan Sarandon, mohlo by ísť o 

skutočný trhák. A zároveň o reparát pre Petra Jacksona, ktorý sa od čias Pána 

Prsteňov v kinách ukázal len s nepríliš úspešným King Kongom. 

  

Príjemnú filmovú zábavu by mala zaručiť romantická komédia Nejako sa to 

komplikuje (It´s complicated) s Meryl Streep, Alecom Baldwinom a Stevom 

Martinom. Inak banálny ľúbostný trojuholník v ich podaní môže získať kultivovane 

zábavný rozmer. V prípade filmu Môj život v ruinách (My life in ruins) pôjde o 

zemitejšiu a asi aj prvoplánovitejšiu zábavu. Neostáva nám iné ako dúfať, že 

neostane len pri snahe zviesť sa na úspechu motívu Mojej tučnej gréckej svadby 

https://web.archive.org/web/20100203101006/http:/www.webjournal.sk/clanok/2295/co-pride-do-kin-v-januari-2010


(na ktorú film zjavne odkazuje, a to nielen hlavnou spoločnou predstaviteľkou Niou 

Vardalos). 

  

Za zmienku určite stojí zaujímavý film Rollerka (Whip it) - režisérsky debut Drew 

Barrymore. Tí, ktorí podľahli čaru Ellen Page už v June, by nemali byť sklamaní 

ani teraz. Diváci, ktorí v kine dychtia po akcii a napätí budú asi vyberať z trojlístka 

filmov - Ctihodný občan (Law Abiding Citizen) s Gerardom Butlerom a Jamiem 

Foxom, Armored s Mattom Dillonom a Jeanom Renom a šiesteho pokračovania 

hororu Saw. Na upokojenie po týchto, miestami adrenalínových zážitkoch, by 

mohol slúžiť remake muzikálu Fame a komédia Old Dogs s Robinom Williamsom 

a Johnom Travoltom o nerozlučných kamarátoch, ktorí sa musia postarať o 

sedemročné dvojčatá. 

  

Proti deviatim nasadeným americkým titulom stojí päťka európskych a jeden 

ázijský snímok. Ázijskú stranu zastupuje Dych Kim Ki Duka, ktorý uvedie 

Filmový klub. Francúzsky Galimatýáš (Micmacs à tire-larigot) by mal podľa 

anotácie distribútora dokonale zodpovedať názvu filmu. Šialenú francúzsku 

komédiu niektorí označili za niečo medzi Améliou z Montmartru a Dannyho 

parťákmi na spôsob grotesky. Ak máte radi vyčerpávajúce zážitky, Galimatyáš asi 

bude to ideálne pre vás. Jeho poetickým opakom by mala byť minimalistická 

poľská dráma Čas umierať (Pora umierać). Ale ani tomuto titulu vraj nechýba 

humor, síce nie je bláznivý, ale ľudsko hrejivý. 

  

Ďalej nás v januári čakajú dve európske spolupráce. Dánsko-švédska Keď sa muž 

vracia domov (En Mand kommer hjem) je komédiou o zamotaných ľudských 

vzťahoch, tá britsko-španielska je zas animákom o strachu obyvateľov Planéty 51 z 

mimozemskej invázie. Podľa prvých ohlasov je však Planéta 51 (Planet 51) len 

vykradnutým Wall-E-m. Poslednou novinkou v našich kinách bude český film 

Vene, vidi, vici. Zjavne pôjde o ďalšiu typickú súčasnú českú romantickú komédiu, 

v ktorej sa mihne od Mareka Vašuta po Karla Gotta snáď každý. 

 

 

 

 

 



Erotic Nation 

 
 

Autor: Tereza Jurčíková, 2. ročník bc, 3. január 2010 

 

Kultúra 

Ak ste si rozklikli tento článok, tak predpokladám, že vás titulok nanajvýš 

zaujal. To isté sa stalo aj mne. 

 
 

Od 27.novembra do 4.decembra sa v bratislavskom Auparku odohral medzinárodný 

filmový festival Bratislava 2009. Kinematografické skvosty boli rozdelené do troch 

kategórii: Súťaže, Panoráma a Focus. Už na prvý pohľad nevšedné filmy v prvej 

kategórii hraných filmov súťažili o prestížnu cenu GRAND PRIX za najlepší film, 

cenu pre režiséra a cenu pre najlepší mužský a ženský herecký výkon. 

  

V sekcii Made in Slovakia (myslím, že názov dostatočne objasňuje obsah sekcie) sa 

vyskytol nápad, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Dokumentárny film Petra 

Begányiho sleduje vývin erotického obchodu v našej malej krajine od roku 1989. 

Neviete ako použiť vibrátor? Máte problémy pri výbere nafukovacej Anče? Alebo 

sa chcete pozrieť ako sa natáča porno? Ak vás predsa nezaujala ani jedna otázka, 

možno sa vám zapáči alternatívna línia dokumentu - politika. 

  

Tí, ktorí majú k slovenskej politike blízko, si prídu na svoje: vtipné pasáže z 

revolučného obdobia, hlášky expremiéra Mečiara, jeho pieseň na rozlúčku, či 

dokonca najlepšie výroky súčasnej hlavy exekutívnej zložky moci. 

  

Ak sa pýtate, čo má erotika spoločné s politikou, neváhajte a počas tichých a 

studených januárových večerov zablúďte do kina. Peter spomínal, že kto nestihnol 

festival, má možnosť posadiť sa do niektorého z bratislavských kín aj neskôr. 

Stephenie Meyer a jej Hostiteľ 

 
 

https://web.archive.org/web/20100203101020/http:/www.webjournal.sk/clanok/2297/erotic-nation
https://web.archive.org/web/20100203100943/http:/www.webjournal.sk/clanok/2249/stephenie-meyer-a-jej-hostitel


Autor: Jana Mihályiová, 3. ročník bc, 2. január 2010 

 

Kultúra 

Spisovateľka Stephenie Meyer láme rekordy predajnosti svojím bestsellerom 

Twilight Sága, od ktorého sa mnohé dievčatá nevedia odtrhnúť, pokým 

neprečítajú aj posledný štvrtý diel. 

 
 

Priznávam, sama som podľahla svetu nesmrteľných, dokonale krásnych a 

nadprirodzených upírov, kde vládne láska, dobrodružstvo, strach a vzrušenie. 

Meyerová však prichádza s novým titulom, ktorý je rovnako neuveriteľný, 

originálny a pútavý. Aj Hostiteľ rovnako predstavuje fantáziu spisovateľky, ktorá 

tentokrát prináša nový sci-fi príbeh s dávkou romantiky.  

  

O čo ide? 

Ak si spomeniete na film s Tomom Cruisom - Vojna svetov, kde našu planétu 

napadli mimozemšťania a chceli vyhubiť celé ľudstvo a ovládnuť svet, tak Hostiteľ 

je slabším odvarom tejto idey. Spisovateľka sa v novom diele rovnako zamerala na 

bytosti, ktoré poznáme len z filmov alebo zo strašidelných rozprávok. Upírov 

nahradilo UFO. Ale žiadni zelení mužíčkovia s veľkými šikmými očami, bez úst a s 

dlhým štíhlym telom. Nejde ani o brutálnu inváziu s mimozemskými zbraňami, kde 

dominuje násilie, krv a vzájomné vyvraždenie. Na našu zem zavítal neznámy druh, 

ktorý môže prežiť len vďaka hostiteľovi - človekovi. Ide o takzvané DUŠE, ktoré 

sa dostanú do nášho mozgu, kde následne ovládnu našu myseľ i telo. Potom 

prakticky žijú náš život a naša duša je uväznená vo vlastnom tele. 

  

Príbeh rozpráva hlavná hrdinka 

Ľudia sa stali hostiteľmi neznámych votrelcov. Väčšina z nás podľahne, ale 

Melanie Stryderová je odvážnejšia, silnejšia a bojovnejšia ako ostatní. Aj ona sa 

stane obeťou a príde o vládu nad svojím telom, ale jej duša bojuje ďalej. Do jej tela 

vložia DUŠU, ktorá nesie meno Pútnička - Wanda. Tá ešte netuší, aké náročné je 

ovládať emócie, zmysly, city a spomienky. Ocitla sa už na deviatej planéte vo 

vesmíre, ale nikdy sa s dušou svojho hostiteľa nerozprávala vo svojej hlave. 

Melanie sa totiž odmietla vzdať vlastníctva svojej mysle. A tak obe vidia, cítia, 

počujú a chcú to isté. Melanine spomienky ovplyvnia aj Wandu, ktorá odrazu 

zisťuje, čo to znamená milovať. Milovať príbuzných, milovať priateľov aj muža. 



Pre tieto nové pocity odíde od svojho vlastného druhu a pridá sa k ľuďom, ktorých 

ešte DUŠE neovládli. 

  

Wanda sa stretne s Melaninou rodinou, jej bratom Jamiem, strýkom Jacobom a jej 

jedinou lásku Jaredom. Ľudia musia žiť v ústraní, skrývajú sa a snažia sa prísť na 

to, ako votrelca dostať z hlavy. Keď sa stretnú s Wandou, chcú ju zabiť. Stane sa 

z nej však rukojemníčka, neskôr len neželaná návšteva a napokon priateľka. Ľudia 

zistia, že DUŠE nie sú zlé monštrá, ktoré ich chcú zabiť. Ide o mierumilovné 

stvorenia, ktoré pre svoj život potrebujú hostiteľa. Tak ako človek pre svoje prežitie 

urobí čokoľvek, robia to aj DUŠE.   

  

Čítať alebo radšej nie? 

Keď sa mi kniha dostala do rúk a prečítala som si jej obsah, vôbec ničomu som 

nerozumela, ale nechala som sa zlákať, keďže Meyerovej Twilight ma nadchol. 

Prvé stránky knihy mi moje nadšenie však znižovali. To však len preto, lebo 

spisovateľka chcela čitateľovi vysvetliť život DUŠÍ, aby nebol neskôr 

dezorientovaný. Knihu som však neodložila, práve naopak. Bola som do nej stále 

viac a viac zahĺbená. Príbeh Melanie bol vzrušujúci, plný napätia, neočakávaných 

situácii, dobrodružstva aj lásky. Kniha má síce charakter sci-fi, ale je určená hlavne 

ženám. Ukazuje totiž, aký silný cit môže byť láska a čo dokáže spraviť nie len 

s človekom. 

  

Spisovateľka stavila na originálnu zápletku, pútavý dej s neočakávaným záverom 

nie len celej knihy, ale dokonca každej kapitoly. Využíva originálne postavy 

a podrobné opisovanie pocitov. V každom prípade si na svoje príde romantická 

citlivá duša, nadšenec dobrodružstva, milovníčka sci-fi alebo človek, ktorý má 

jednoducho rád originálne knihy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisíc ženských sŕdc 

 
 

Autor: Zuzana Klimová, 1. ročník bc, 17. máj 2010 

 

Kultúra 

"...každá snehová vločka je vzdych, ktorý niekde na svete vydala ukrivdená 

žena. A že všetky vzdychy vystupujú hore na nebo, zoskupia sa do oblakov a 

potom sa rozprsknú na maličké čiastočky, ktoré nečujne padajú dolu na ľudí. 

Pripomínajú, ako trpia ženy, ako sme my, povedala. Ako potichu vydržíme 

všetko, čo na nás v živote dopadne." 

https://web.archive.org/web/20100610231915/http:/www.webjournal.sk/clanok/2504/tisic-zenskych-srdc


 
 

Môže sa nám zdať, že v druhej knihe Khaleda Hosseiniho, afgánskeho spisovateľa 

žijúceho v Amerike, sa opakujú mnohé motívy z jeho bestselleru Majster šarkanov. 

Začiatok príbehu knihy Tisíc žiarivých sĺnk sa tiež odvíja spoznávaním príbehu 

dieťaťa, tentoraz dievčaťa menom Mariam, vyrastajúceho počas všetkých zvratov 

odohrávajúcich sa v Afganistane v období posledných päťdesiatich rokov. Avšak 

toto nemanželské dieťa, skrývajúce sa s matkou v chatrči vzdialenej od ľudí, 

dospeje príliš rýchlo. Tak ako väčšina afgánskych žien. Po smrti matky je odsunutá 

ako manželka starého vdovca Rašída do bezpečnej vzdialenosti od svojho bohatého 

otca a jeho zákonitých manželiek. 

  

Jej hodnotu ženy znižuje neschopnosť vynosiť dieťa, a preto celý život trpí. V 

kontraste jej samoty a uzavretosti v susedstve vyrastá dievča Laila, ktorému sú 

vštepované slobodné hodnoty a hlboký vzťak k vzdelaniu. Tragický vývin 

politických udalostí ho ako dospievajúce dievča pripraví úplne o všetko. Autor jej 

život prekvapujúco prepletie so životom Mariam. Aby uchárnila život 

nemanželského dieťaťa, ktoré čaká, stáva sa druhou manželkou Rašída. Tieto dve 

ženy k sebe postupne nájdu cestu cez Lailino dieťa a spoločne bojujú nielen s 

problémami, ktoré im prináša vláda Talibanu, ale hlavne o svoje šťastie a o 

zachovanie svojej dôstojnosti v konfrontácii s psychickými aj fyzickými útokmi ich 

tyranského manžela. Učia sa vzpierať a zachraňovať seba samé navzájom. Časom 

získavajú nakrátko pokoj vyplývajúci zo šťastia a života tej druhej, ich vzťah spája 

láska matky a dcéry. 

  

Tu sa príbeh druhej knihy Khaleda Hosseiniho od tej prvej začína odlišovať a 

naberá úplne iný smer. Tieto dve ženy zostávajú v Afganistane a prežívajú všetky 

mocenské boje a zmeny režimu. Ich hodnota človeka sa postupne znižuje každou 

novou vládnucou silou. Jedna, výnimočne pokorná, nachádza zmysel života v 

ochrane získanej dcéry a tá druhá, pevná, nepoddajná, naučená prejavovať svoje 

vlastné názory a rozhodnutá brániť svoje práva, núti tú prvú byť činnou. Ich životy 

sa nakoniec napĺňajú v sebe navzájom. Svoje dlhy voči iným splácajú jedna za tú 

druhú a tým sú pevne zviazané. 

  

Khaled Hoseini na pozadí sily ženského srdca, jeho bezvýznamnosti, ktorú mu 

pripisovala vtedajšia spoločnosť, odzrkadlil mnohé detaily životov slobodných 

Afgáncov, ktorých zviazali Sovieti, ich vlastné armády a neskôr Taliban. Tak ako 



tieto dve ženy, prinášajúce nespočetné množstvo obiet, vstávali z ničoho, vstáva 

teraz i ich krajina. 

  

Pokojné opisovanie udalostí, ich vývoj, ktorý sa zdá byť neznesiteľne prirodzený, 

sú jemne dotvárané osobnými vzburami, do ich uskutočnenia naznačovaných iba 

medzi riadkami. Táto výnimočná kniha nezasiahne iba ženské srdce. Pohľad autora 

na bolesť, pokoru, vnútornú silu ženy a vzťah medzi vynútenou úctou, poslušnou a 

skutočnou láskou ovplyvní každého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock on! 

 
 

Autor: Michaela Šutková, 1. ročník bc, 17. máj 2010 

Kultúra 

 

V najbližších týždňoch zasiahne Európu smršť. Rozpúta šialenstvo a hystériu. 

Táto pohroma má tri mená: KISS, AC/DC a Aerosmith. 

 
 

Tieto tri rockové legendy patria medzi najlepšie a najúspešnejšie kapely rockovej 

éry vôbec. Uchvátili milióny fanúšikov, z ktorých mnohí sa ich rozhodli bezhlavo 

nasledovať. Tí zmenili celý svoj životný štýl, vzhľad, pokojné večery v pohodlí 

domova vymenili za nočné kluby, aby aj tak vzdali hold svojim muzikantským 

https://web.archive.org/web/20100610231850/http:/www.webjournal.sk/clanok/2501/rock-on


vzorom. Ale teraz nemám na mysli obyčajné kapely, aké nájdeme kdekoľvek. Nie. 

Reč je o čisto ženských revivalových skupinách, ktorým snívanie o tom, že sa raz 

stanú rockovými hviezdami nestačilo, a preto s využitím všetkých ženských zbraní 

a najmä svojho talentu dokázali strhnúť každého zarytého fanúšika. Ak ste toho 

názoru, že dievčatá nedokážu robiť takýto štýl hudby naplno a kvalitne, možno vás 

presvedčia ukážky kapiel Hell's Belles, či Kisses. 

  

AC/DC majú najviac ženských nasledovateľov zo všetkých svetových rockových 

kapiel. Jednými z nich sú práve Hell's Belles, v ktorej je bezpochyby 

najvýraznejšou členkou kontroverzná sólová gitaristka Adrian Conner. Na pódiu 

pôsobí, akoby sa preň narodila. Zvyčajne len v podprsenke behá neustále pred 

zrakom svojich obdivovateľov, pričom jej dlhé blond dredy lietajú v rytmoch 

najznámejších "vypaľovačiek". A sám Angus Young, fenomenálny gitarista 

originálnych AC/DC, známy aj svojou kačacou chôdzou (duck walk) počas hrania, 

o Hell's Belles povedal, že sú najlepšou AC/DC cover skupinou, akú kedy počul. 

A to je už čo povedať! 

 
 

Vystúpenia plné ohňa, dymu, pyrotechniky a falošnej krvi, oblečenie a mejkap v 

štýle strašidelných komiksových postáv. Ani toto nebude chýbať na 

dlhoočakávanom bratislavskom koncerte skupiny KISS. Americká ženská 

revivalová kapela s podobným názvom ako je originál, Kisses, je dôkazom, že aj 

ženy vedia robiť rock rovnako tvrdo ako muži a pritom vyzerať sexi. 

 
 

Sny sa môžu stať skutočnosťou! Takže ROCK ON! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bez ťažkostí by to nebolo také pekné" 

 
 

Autor: Veronika Cvinčeková, 2. ročník mgr, 14. máj 2010 

Kultúra 

 

(Rozhovor) 

Tvrdí o svojej hudbe organistka Bernadetta Šuňavská. 32-ročná Levočanka 

pôsobí najmä v Nemecku, kde je považovaná za mimoriadne talentovanú 

umelkyňu. Svedčí o tom rad ocenení a titulov a chválospevy zo strany kritikov 

i publika. O akých ťažkostiach teda hovorí? 

 
 

Ako sa mladá krásna žena dostane k tak špecifickému nástroju akým je organ? 

Hrať na organe bolo mojím snom. Už od troch rokov. Potom som musela študovať 

hru na klavír, pretože organ sa nedá študovať hneď a nemôžete naň hrať bez toho, 

aby človek nehral na klavír. 

  

https://web.archive.org/web/20100610231925/http:/www.webjournal.sk/clanok/2522/-bez-tazkosti-by-to-nebolo-take-pekne-


Hru na organe si mnoho ľudí spája s atmosférou kostolov... 

To je pravda. Ako dieťa som hrávala v kostole v Levoči. Keď som ale začala riadne 

študovať organ, prestala som. Hudba na bohoslužbe má totiž iba veľmi málo 

spoločného s koncertnou hudbou. Pri omši je organ iba „sprevádzateľ", musí byť 

tlmený, nesmie prekrikovať farára a ľudí. Má jednoducho slúžiť ako pozadie. V 

iných krajinách je to však úplne inak. Cirkevná hudba napríklad v Nemecku, kde 

žijem, je momentálne na veľmi vysokej úrovni. Ľudia si tam dokonca žiadajú aby 

sa tam hralo čo najdlhšie, čo najlepšie a čo najkrajšie. Myslím si ale, že u nás je to 

tou cirkevnou minulosťou. U nás sa táto hudba dlhé roky nemohla vyvíjať iným 

smerom. 

  

Ste pozývaná aj na koncertné podujatia na Slovensku. Aká bola a je popularita tohto 

hudobného nástroja u nás? 

Dobré je, že na Slovensku sa organ pestoval hlavne ako koncertný nástroj. Aj 

vďaka pánovi profesorovi Ferdinandovi Klindovi sa u nás koncertná hudba dostala 

na veľmi vysokú úroveň. V Nemecku je ale organ skôr súčasťou cirkevnej hudby. 

Tá u nás vlastne ani neexistuje, takže preto sa vždy všetci orientovali na tú 

koncertnú. Posledné roky sa to ale začalo meniť a aj u nás sa otvoril odbor 

cirkevnej hudby. 

  

Vyučujete hru na organe aj vy? 

Súkromne vyučujem klavír i organ. Organ je ale mojím hlavným nástrojom. A v 

poslednom čase sa venujem aj čembalu a historickým nástrojom. To je tiež jedno z 

odvetví, ktoré u nás nemá až takú tradíciu. Preto som rada, že to môžem robiť a 

práve v Nemecku. Človek spoznáva nástroje, ktoré boli pred dvesto rokmi. 

Napríklad klavír nebol taký ako dnes a Beethoven ani Mozart nehrali na takých 

nástrojoch ako my... 

  

Dnes ste pre mnohých začínajúcich hudobníkov idolom. Poskytuje niekto inšpiráciu 

vám? 

Je strašne veľa ľudí, od ktorých sa dá ešte učiť. A rada takých stretávam. Ľudí, 

ktorí ma nejako oslovia a dodajú mi inšpiráciu. Je jedno, či je to organista, 

hobojista alebo interpret populárnej hudby. 

  



Je teda možné spájať klasickú a modernú hudbu? 

Áno, dá sa veľa učiť od dobrej populárnej hudby. Ale tej je dosť málo. Napríklad 

Beatles, Michael Jackson, ale aj mnohí noví. 

  

Ako vás okolie vníma v pozícii ženy-organistky? 

Organ je dodnes mužskou doménou. Teším sa z toho, že som žena-organistka. 

Možno by som sa mohla sťažovať, aké je to ťažké, a ako človek musí vždy nanovo 

presviedčať a byť trikrát lepší ako ostatní. Ale tie ťažkosti patria k tomu a bez toho 

by to možno nebolo také pekné. 

 

Bernadette Šuňavskej bolo v roku 2006 udelené najvyššie nemecké vyznamenanie 

za sólový diplom na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 

Stuttgart. Rok predtým získala vzácne 1. miesto a Cenu O. Messiaena na 

Medzinárodnej organovej súťaži v švajčiarskom Saint-Maurice. Do jej repertoáru 

patrí Johann Sebastian Bach, Mendelssohn Bartholdy, či Sergej Prokofiev. 

Najbližšie sa predstaví  

na hudobnom festivale St. Lawrence Jewry v Londýne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pustime svojim spomienkam šarkana 

 
 

Autor: Kristína Jurčišinová, 2. ročník bc, 8. máj 2010 

Kultúra 

 

Vybrať si obľúbenú knihu je rovnako ťažké, ako rozhodnúť sa, či má človek 

radšej Gumkáčov alebo Scoby Doo-a. Väčšina ľudí miluje bestsellery, ktoré 

každý pozná. Avšak kto by sa pochválil, že miluje Harryho Pottera, Malého 

princa či nejaký romantický román? 

 
 

Teraz bude veľa ľudí protestovať, že oni s tým problém nemajú. No na hodine, kde 

sme prezentovali svoju obľúbenú knihu, to tak nevyzeralo. Samozrejme, že lepšie 

znie, ak sa človek vyjadrí, že miluje Tvrtka, Préverta alebo Poeove poviedky. 

Pravdou je, že smiešne nie je to, čo čítame (nech je to čokoľvek), ale to, ako o tom 

hovoríme. Nevadí. Aj Majstra šarkanov, už tiež čítal kde kto a koniec koncov tiež 

je to bestseller. 

  

https://web.archive.org/web/20100610231855/http:/www.webjournal.sk/clanok/2503/pustime-svojim-spomienkam-sarkana


Pre mňa bolo dielo Khaleda Hosseiniho príbehom o detskej krutosti, ktorá dokáže 

bolieť, aj keď vyrastiete. S touto knihou sa stotožní určite každý, komu sa tak ako 

mne pre niečo v detstve smiali. Slovom. Nebojte sa zaspomínať si na dávno prežité 

a pustite sa do čítania.  

  

Majster šarkanov je o Amirovi a Hasanovi, dvoch priateľoch, ktorí spolu radi trávia 

čas. Amir však Hasana zradí a odčiniť sa mu to už nepodarí. Jeho rodina totiž 

emigruje do Ameriky. A hoci Amir začne viesť nový život, minulosť ho stále 

prenasleduje.   

  

Hosseiniho štýl je veľmi ľahký. Text plynie a vy máte pocit, že sa od knihy neviete 

odtrhnúť. Okrem toho autor "tlačí" na city. Niektoré scény musíte prinajmenšom 

predýchať. 

  

Aj keď má čarovanie svoje kúzlo a Gumkáči sa ešte stále dokážu zabávať len s 

gumidžúsom, kniha Majster šarkanov je krásna vďaka svojej pravde. Pravde, ktorá 

nás občas prenasleduje a napokon nás aj tak dostihne.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áno. Idem(e) na Pohodu 

 
 

Autor: Beáta Hodásová, 1. ročník bc, 8. máj 2010 

Kultúra 

 

Všetci vedia, čo sa stalo na festivale Bažant Pohoda minulý rok. Povestná 

nešťastná trinástka si vybrala svoju daň, a to tú najväčšiu - ľudský život. 

A nie iba jeden. Pohodu som mala rada aj predtým a vždy som sa na ňu tešila, 

no až keď hrozilo, že po tragédii nebude, uvedomila som si, že je to jedna z 

vecí, ktoré si na tejto krajine skutočne cením. Nech to znie akokoľvek 

nevlastenecky. O to radšej mám svoj lístok na poličke a vedomie, že áno, idem 

na Pohodu. 

 
 

Čo bolo... 

Vždy, keď sa niečo stane, a je úplne jedno, či vo svete alebo u nás, vždy ma dokáže 

fascinovať, koľko máme na Slovensku odborníkov. Po minuloročnej Pohode všetci 

vedeli ako sa stavia stan, akú má kto na jeho fungovaní zodpovednosť, ako sa 

organizuje festival a hlavne kto koľko na organizácii zarába. Minimálne týždeň to 

https://web.archive.org/web/20100610231846/http:/www.webjournal.sk/clanok/2500/ano-ideme-na-pohodu


bolo všade, v rádiu, v telke, v novinách, v konzervách v chladničke... Fajn. 

Diskusie po čase utíchli. Fakt, že stan bol poškodený a čaká sa na záver 

vyšetrovania, aby mohla byť obvinená zodpovedná firma, už asi nie je taký 

zaujímavý a práve preto sa už ani tak nepretriasa. A potom niekedy oznámili, že 

Pohoda bude. Tak sme sa, samozrejme, potešili my všetci feťáci a ožrani, čo sa tam 

chodíme váľať po zemi, bavíme sa na koncertoch kapiel, ktoré nikto nepozná, 

nemáme chrbtovú kosť a len pomáhame Kaščákovi, aby ryžoval na niečej smrti. 

Lebo veď len takí tam chodíme. Nuž, opäť konštatujem: Áno, idem na Pohodu. 

  

Čo bude... 

Netvrdím, že tam nikto nepije alebo tam nie sú drogy, veď tam predávajú aj 

pivo(!). Okrem neho síce žiadny alkohol, ale my si predsa vždy donesieme riadne 

zásoby. Po zemi sa váľame v spoločnosti dôchodcov a detí do troch rokov, 

najradšej počas hrania Patti Smith. O tej však normálni ľudia tiež nikdy nepočuli, 

isto je to nejaká mladá feťáčka. A ide nám to na tej zemi skutočne dobre, veď sme 

ako gumení bez tej chrbtovej kosti. Tohto roku nám to pôjde napríklad aj počas 

Iana Browna, hoci ten už je dávno za zenitom, nehovoriac o tanečných Leftfield, 

Klaxons, ktorí ale mali byť už vlani a Crystal Castles, čo sa nedajú počúvať. 

Samozrejme, dajú, ale iba ak ste dofetovaní ako my na tomto konkrétnom festivale, 

lebo inde by ich predsa nezavolali, takú ohavnosť. Alebo počas The xx či These 

New Puritans, ktorých uznáva svetová kritika, ale inak je to nuda a kritici vlastne 

tiež fetujú. A ešte počas nehorázneho množstva nezaujímavých kapiel a iných 

nekultúrnych somarín ako je opera, balet či divadlo... 

  

Čo je a nezmení sa... 

Až sem je to v poriadku. Smejem sa na tých ľuďoch v diskusiách, ktorí na Pohode 

nikdy neboli, ale presne vedia, ako vyzerá. Ale smrť nie je smiešna. Nech to vyznie 

akokoľvek pateticky, vlani tam zomreli ľudia, ktorí boli jedni z nás. Môžete mi 

neveriť a viem, že tí diskutujúci by mi ani neverili. "Prečo tam teda ideš znovu?" 

Pretože je to pre mňa jedno z najkrajších a najbezpečnejších miest na svete. "Veď 

tam spadol stan!" Áno, spadol, hoci mal vydržať a presne taký spadol vlani aj 

v Kanade, na Roskilde boli kedysi ušľapaní ľudia a mojich starých rodičov zrazilo 

auto na prechode, lebo ich taxikár pre tmu nevidel, hoci mal... "To povedz tým 

rodičom, čo im tam zomreli alebo sa zranili deti!" Nepoviem, ich bolesť 

nezmiernim a deti nevrátim, aj keď by som si to priala. A tí zranení to vysvetlia 

snáď aj sami. Ako to dievča, ktoré sa ako prvé z ťažšie zranených vyliečilo a od 

agentúry si ako odškodné vypýtalo lístok na ďalší ročník. "To je len jedna, v tom 

stane ich bolo viac!" Áno, bolo. Napríklad moji kamaráti, bratia, jeden, hádam aj 

tohto roku dostane photopass, inak si bude kupovať lístok, druhý ide tohto roku do 



zahraničia, ale vraj až po Pohode. Alebo ďalšia kamarátka, ktorá v uplynulých 

dňoch písala o Pohode seminárku a bola strašne nadšená, že sa stretne s Mišom 

Kaščákom. A v neposlednom rade tam bola aj moja spolubývajúca zo stanu, ktorú 

len tesne minula pravdepodobne tá najväčšia padajúca tyč a potom vedľa mňa 

prikrytá spacákom dve hodiny plakala s hrčou na hlave. Nechcela s nami ísť za 

ošetrovateľmi, vraj tam majú vážnejšie prípady, ale donútili sme ju ísť do 

nemocnice aspoň doma. Dodatočne jej zistili otras mozgu a traumu. Keď som jej 

v pondelok po Pohode volala, či je v poriadku, úplne na záver sa ma spýtala, 

celkom potichu a s nádejou v hlase: "Ale o rok ideme znovu, však?" A ak nie je 

toto sila Pohody, tak už neviem. Len viem, že jej už dnes môžem odpovedať. "Áno. 

Ideme." 

Kukučínova stopäťdesiatka 

 
 

Autor: Sabina Bašťovanská, 1. ročník mgr, 6. máj 2010 

 

Kultúra 

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, by 17. mája oslávil 150. 

narodeniny. Bol to veľký človek, prvý významný slovenský románopisec. Stále 

sa na neho, našťastie, nezabúda... 

 
 

Členovia Klubu slovenského spisovateľa sa stretli koncom apríla, aby si 

pripomenuli jeho významné životné jubileum am memoriam. Za mikrofón sa 

postupne postavili Alexander Havolník, Ondrej Sliacky a Dana Podhradská, aby 

členom i nečlenom Klubu priniesli informácie o spisovateľovi, o ktorých doteraz 

nevedeli. 

  

Väčšina z nich vidí istú nádej k prebudeniu Kukučínovej tvorby. Bola by škoda 

pokračovať ďalej v znižovaní jeho hodnoty, mnohí ho prirovnávajú k známejšiemu 

P.O. Hviezdoslavovi. Podarilo sa vytvoriť kampaň výročia Kukučínovho 

narodenia, ktorá by mala doviesť ľudí k opätovnému prečítaniu jeho diel a nájsť 

súvislosti medzi vtedajšou dobou a prítomnosťou. Tak by sa vrátil skutočný 

Kukučín do slovenského vedomia. 

  

https://web.archive.org/web/20100702002808/http:/www.webjournal.sk/clanok/2525/kukucinova-stopaetdesiatka


Martin Kukučín bol naozaj svetobežníkom. Po skončení medicínskych štúdií sa 

snažil zamestnať na Slovensku, čo sa mu ale nepodarilo. Za manželku si zobral 

Chorvátku Pericu Didolićovú a odišiel s ňou na ostrov Brač, kde našiel uplatnenie. 

Natrvalo však nezostal ani tu a spolu s mladou ženou sa odsťahovali do Južnej 

Ameriky. Na svojich cestách však stále túžil po návrate do vlasti, miloval „svoju" 

Oravu a celé Slovensko. Koncom svojho života sa mu to v podstate podarilo a žil 

striedavo v Martine a na ostrove Brač. V roku 1926 sa s manželkou trpiacou ťažkou 

duševnou chorobou usadil v mestečku Lipik a on sám umiera o 2 roky v 

neďalekom Pakraci. 

  

Slovensko na neho nezabudne nikdy, nielen kolegovia spisovatelia, ale ani 

astronómovia, pretože Kukučínovo meno nesie i malá planétka, presnejšie asteroid, 

veľkosti 12 km medzi Marsom a Jupiterom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vydaná kniha bola mojim pokusným králikom 

 
 

https://web.archive.org/web/20100702002748/http:/www.webjournal.sk/clanok/2492/vydana-kniha-bola-mojim-pokusnym-kralikom


Autor: Ivana Popaďáková, 2. ročník bc, 4. máj 2010 

Kultúra 

 

Študent ako ty. Alebo ty! Svet si začínal všímať, keď bol ešte malé dieťa. 

Odvtedy toho však už stihol dosť. Momentálne celé Slovensko upriamuje 

pozornosť na to, že má v pätách mafiu. Nie, nebojte sa. Je to len názov jeho 

debutovej knihy. A okrem toho, od začiatku apríla moderuje dámsky magazín. 

Náš spolužiak a študent druhého ročníka žurnalistiky – Janko Hargaš. 

 
 

Pomaly sa z teba stáva mediálna hviezda. Nebojíš sa, že sa stratíš v kolotoči 

"celebrít"? 

Nebojím, keď si predstavím celebritu, mám pocit, že je to človek, ktorý sa napchá 

za každú cenu pred kameru, pred novinára a urobí škandál, len aby sa znova aspoň 

chvíľu ohrial na slniečku pohľadov. Ja sa pred objektív za každú cenu netískam a 

ani tískať nebudem. Je ale niečo iné promo a niečo iné úchylný exhibicionizmus. 

  

O čom je relácia, ktorú moderuješ? 

Je o vzťahoch všetkých druhov, o životnom štýle, o hosťoch!  

  

Ako si sa dostal k takejto práci? Prešiel si castingom alebo si ťa vybrali iným 

spôsobom? 

Prešiel som castingom. 

  

Vieme o tebe, že v týchto dňoch sa dostala do kníhkupectiev tvoja debutová kniha. 

Nie je toho dobrého teraz v tvojom živote až príliš veľa? 

Ja som asi strašne zakomplexovaný, alebo minimalista, alebo čo. Veľmi sa z toho 

teším a žijem v novom, neznámom svete, no nemám pocit, že to nemôže byť ešte 

lepšie. Beriem to s rezervou, lebo dnes vydám knihu a zajtra ju nikto nekúpi. 

  



Čo ta viedlo k napísaniu knihy? Aké boli prvé podnety? 

Na túto otázku som sa tešil, odkedy som dopísal knihu. A zatiaľ mi ju nikto nedal. 

Prvým podnetom bola spolužiačkina básnička vo štvrtej triede. Predniesla ju a 

učiteľka sa takmer rozplakala od dojatia, aké je len to dievča šikovné. A ja som si 

vtedy povedal, že preboha! To, keby som chcel, napíšem aj ja a lepšie. Len sa mi 

nechcelo... No a pred pár rokmi sa mi začalo chcieť. 

  

Mal si niekedy v živote aj ty v pätách mafiu? 

Ale hej, takú tú sídliskovú. Synček mafiána dostal doma školu ako to robiť, no a ja 

som nebol v jeho bande, lebo sme si intelektuálne nevyhovovali. Takže som bol 

takpovediac na odstrel... Zlaté dobré pouličné konflikty. 

  

Ako dlho si pracoval na knihe? 

Napísal som ju asi za dva mesiace. Ale keďže som si len sadol za počítač a začal 

písať, musel som ju veľmi dlho prepisovať. Asi tri roky. V podstate som sa naučil 

písať knihu na svojej prvotine. Bola taký pokusný králik. 

  

Kto ti pomáhal s distribúciou knihy na pulty kníhkupectiev? 

O toto sa stará vydavateľ. 

  

Aké knihy čítaš vo svojom voľnom čase? Čerpal si inšpiráciu aj z prečítaných kníh? 

Ku knihám som sa dostal cez Harryho Pottera - na ňom som vyrástol. Čítam v 

podstate všetko, okrem ženských románov, na to som si ešte netrúfol. 

  

Trúfaš si aj na ďalšiu knihu? 

Do Vianoc by mala vyjsť druhá časť. A či si trúfam? Trúfam, len už teraz nestíham. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretí Slovák v Slnečnom cirkuse 

 
 

Autor: Filip Roháček, 1. ročník bc, 2. máj 2010 

Kultúra 

 

Mená Milan Sládek a Juraj Benčík sa na Slovensku jednoznačne spájajú s 

pantomímou. Prvý menovaný, ako legenda tohto umenia u nás a druhý, jeho 

žiak, známy moderátor, no najmä herec, ktorý žije svoj sen. 

 
 

 

https://web.archive.org/web/20100926162354/http:/www.webjournal.sk/clanok/2479/treti-slovak-v-slnecnom-cirkuse


Juraj Benčík sa narodil v roku 1967 v Trnave, ale detstvo a mladosť prežil 

v Banskej Bystrici. Už od roku 2007 bol v databáze spolupracovníkov 

najznámejšieho cirkusu na svete - kanadského Cirque du Soleil. Syn trénera 

olympijského víťaza v chôdzi Jozefa Pribilinca, sa však stáva tretím Slovákom 

v rade tohto famózneho umeleckého telesa s vyše troma tisíckami zamestnancov po 

celom svete, až teraz. 

  

Už po skončení gymnázia v Banskej Bystrici pokračovali kroky Juraja Benčíka na 

umeleckú dráhu, presnejšie na bratislavskú VŠMU, kde vyštudoval herectvo. 

Následne pracoval napríklad ako umelecký šéf zvolenského divadla J. G. 

Tajovského, neskôr pôsobil aj v banskobystrickom Divadle na rázcestí. Po boku už 

spomínaného profesora Sládka pracoval nielen ako herec, ale aj asistent riaditeľa 

bratislavského divadla Aréna, ktoré viedla práve legenda pantomímy. Bol 

moderátorom televízie Markíza (Teleráno), ale aj dramaturgom Ranného magazínu 

Slovenskej televízie. Posledné roky je spojený najmä s bratislavským divadlom 

a.ha., v ktorom zároveň vedie štúdium pantomímy. Okrem Slovenska je známy 

najmä priaznivcom divadelného umenia v Maďarsku, ale aj Rakúsku. 

  

V pripravovanom putovnom predstavení Corteo, ktorého turné štartuje Cirque du 

Soleil už tento mesiac v Japonsku, sa Benčík stane jednou z hlavných postáv - 

bielym klaunom (The White clown). Corteo, ako znie názov pripravovaného 

predstavenia, má v tomto roku po Japonsku naplánované turné po ruských 

metropolách a následne po celej Európe. 

 

Cirque du Soleil vznikol pred dvadsiatimi šiestimi rokmi v kanadskom Motreale. 

Od začiatku nešlo o klasický cirkus, ale o jedinečné skĺbenie umenia, artistických, 

hereckých a speváckych výkonov, ktoré poskytujú divákom jedinečné 

a neopakovateľné zážitky. O jeho kvalite jasne hovoria milióny divákov, ktoré už 

s úžasom sledovali jeho večne vypredané predstavenia. Zakladateľ Cirque du Soleil 

Guy Laliberty ho nazval podľa Slnka ako symbolu mladosti, sily a energie. Pre 

slnečný cirkus so všetkými jeho celosvetovými pobočkami dnes pracuje vyše 

tritisíc zamestnancov, z toho približne tisícka umelcov. Juraj Benčík sa stáva 

historicky len tretím Slovákom v jeho radoch. Na turné s predstavením Corteo sa 

vydáva spolu so svojou manželkou a deťmi, pričom zmluvu má predbežne uzavretú 

do konca roka 2011. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hlava XXII? Nie, Hlava XXI 

 
 

Autor: Lucia Maková, 2. ročník bc, 26. apríl 2010 

 

Média 

Taký je názov novej vedomostnej šou Dvojky. Tento formát je venovaný 

mladým ľuďom a ponúka im nové možnosti.  

 
 

Dvojka začína diváka prekvapovať. Do svojho vysielania zaradí vedomostnú súťaž 

s názvom Hlava XXI. Cieľom tejto šou je ponúknuť divákovi inú formu zábavy 

ako na iných kanáloch a dať talentovaným ľuďom príležitosť rozvíjať sa. Vo 

vedomostnej šou budú súťažiť stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí budú môcť 

získať ročné štipendium na niektorej z prestížnych európskych univerzít. 

  

Zaujímavosťou je, že garantom projektu je profesor Jozef Masarik, Vedec roka 

2009, ktorý okrem iného patrí medzi svetovú špičku v kozmickom výskume. 

Ďalším pozitívnym bodom pre mladých ľudí je, že scénu navrhli práve študenti 

scénografie. Logo súťaže vypracovala ich spolužiačka. 

  

https://web.archive.org/web/20100602152804/http:/www.webjournal.sk/clanok/2482/hlava-xxii-nie-hlava-xxi


Moderátormi projektu sú herec a operný spevák Filip Tůma a vysokoškolská 

pedagogička Martina Ostatníková. Šou sa delí na mesiace. Prvý týždeň v mesiaci sa 

predstaví univerzita, druhý týždeň bude v znamení krajiny, tretí týždeň známa 

osobnosť. Finále sa uskutoční vždy v poslednom týždni v mesiaci. 

  

Projekt znie zaujímavo a nie tuctovo. Podarí sa Dvojke udržať tento trend aj 

naďalej?  

 

Sex v meste? Veľká lekcia product placementu 

 
 

Autor: Lucia Hrnčiarová, 1. ročník mgr, 15. marec 2010 

Média 

 

Tvrdí v rozhovore autorka prvého slovenského blogu o móde a štýle.  

 
 

Od januára 2008 na svojom blogu www.trendbender.blogspot.com pravidelne 

uverejňuje príspevky z módnej oblasti. Pod tajomnou prezývkou "slečna S." 

čitateľom predstavuje zásadné mená zo sveta módy, radí, čo si obliecť alebo 

glosuje nevydarené kreácie celebrít. Príspevky písané s nadsázkou a 

charakteristickým humorom, ktorý neušetrí nikoho, ak sa dopustí módneho 

prešľapu, prekladá fundovanými lekciami z dejín umenia. Slečna S. alias Silvia 

bola jednoducho jasným adeptom na rozhovor. 

  

Prečo si začala písať blog o móde?  

Móda ma vždy zaujímala. U mňa ale všetko prichádza v takých sínusoidách, chvíľu 

ma niečo baví na 100%, neskôr menej. A práve v období, keď som Trendbender 

založila, ma móda zaujímala zase o niečo viac. Už predtým som mala založený iný 

blog, ten však bol vážnejší a ja som vtedy mala chuť na niečo viac frivolné. Keď 

som napísala prvý článok o móde, ktorý sa nehodil na môj "seriózny" blog, založila 

som Trendbender. 

  

https://web.archive.org/web/20100404002829/http:/www.webjournal.sk/clanok/2382/sex-v-meste-velka-lekcia-product-placementu


Prečo si ho nazvala Trendbender? 

Trendbender je niekto, kto chce ohýbať, prispôsobovať, subvertovať. Ide o slovnú 

hračku, ktorá vyjadruje spôsob, akým k móde pristupujem. Módne trendy som 

nikdy nesledovala ani nenasledovala, neberiem ich moc vážne. Mám rada 

eklektický štýl, excentrizmus, za ktorým ale aj musí niečo byť, nesmie to byť len 

fasáda. 

  

Čo ťa motivuje k písaniu o móde? Sledovala si v začiatku nejaký obrodný cieľ, keďže 

v dobe založenia Trendbendera žiadny iný slovenský módny blog neexistoval? 

Ťažko povedať, čo ma k tomu motivuje. Je to jedine o tom, že človek chce, veď mi 

za to nikto nezaplatí, nepoďakuje, nikto ma väčšinou ani len neokomentuje. Ale 

napriek tomu, skoro každé ráno vstanem a niečo napíšem. Môj druhý blog o móde - 

Módne panoptikum - v ktorom sa zásadne venujem len módnym výstrelkom 

celebrít, je vyslovene mojou psychohygienou. Čo sa týka toho obrodného cieľa... 

Dúfala som, že niekto s podobným záujmom sa na to namotá, že z toho vzniknú 

príjemné ľudské kontakty a fajn diskusia. A teraz sa to skutočne začína rozbiehať. 

  

Ako píšeš jednotlivé články? Musíš si zakaždým robiť k danej téme výskum? Máš pri 

ich tvorení v hlave konkrétneho čitateľa, pre ktorého píšeš? 

Vytvorenie niektorých článkov mi trvá veľmi krátko, iných zas dlhšie. Je to blog o 

móde, kde mnohokrát stačia obrázky, čo je otázka pár minút. A tým, že sa o módu 

zaujímam už dlhšie, mám v nej určitý prehľad a nepotrebujem zakaždým 

rešeršovať. 

Kto môj blog sleduje, som začala zisťovať až po istom čase. Potom som to ale 

nechala tak, pretože skôr či neskôr by som sa kvôli tomu začala cenzurovať a 

prestalo by to byť o zábave. Píšem, o čom chcem, potenciálneho čitateľa 

nezohľadňujem. Je ale jasné, že bulvár predáva. Články, v ktorých sa venujem 

umeniu a nie vyslovene celebritám, veľakrát nikoho nezaujímajú, majú menšiu 

čítanosť aj komentovanosť. 

   

Je potrebné písať o móde? Ktoré módne časopisy kupuješ? 

Písanie o móde určite nie je nutnosťou, skôr zábavou. Aj na svojom blogu si v 

jednom zo svojich príspevkov kladiem otázku - čo by mi pomohol pár nových 

topánok, keby zajtra buchli Mochovce? Nič. Písať o móde je jednoducho zábavné. 

Na druhej strane je to ťažký biznis, ktorý treba brať vážne. 



 

Z módnych časopisov ich nekupujem veľa, lebo sa snažím nenechať sa nimi príliš 

ovplyvňovať, nedajbože podvedome kradnúť inšpiráciu. Pravidelne kupujem len 

anglický Vogue, na internete sledujem Purple Magazine, Nylon a V Magazine. 

  

Ako vnímaš to, že hranica medzi módnymi časopismi na jednej strane a ženskými 

lifestylovými magazínmi na druhej, sa v posledných rokoch posúva? 

Tá hranica sa neposúva, ona sa úplne zmazala. Vidno to ešte aj na spomínanom 

Vogue-u. Kedysi to bol časopis s módnymi ilustráciami, strihmi pre krajčírov, ako 

prílohy tam boli rôzne štrikovacie a pletacie vzory. Teraz predávajú celebrity, ktoré 

vytláčajú modelky z obálok. 

  

Je pravda, že v súvislosti s módou sa čoraz častejšie spomínajú celebrity ako Lady 

Gaga alebo Rihanna. Čo si myslíš o ich spôsobe obliekania? 

Lady Gaga je chodiace umelecké dielo. Je to fiktívna persona, ktorá nikdy 

nevystupuje pod vlastným menom ako súkromná osoba. Vždy je to Lady Gaga, 

ktorá sa oblieka a správa ako z inej planéty. Ja to beriem. Určite je to výhodné v 

tom, že nikto nebude konfrontovať jej súkromnú osobu s tou verejnou, na čo 

doplatila napríklad Britney Spears. Rihanna je tiež typ celebrity, ktorá má väčšiu 

chuť experimentovať. Stále ale platí, že nie je dôležité, čo má kto na sebe, ale kto je 

nositeľom oblečenia. Yves Saint Laurent zvykol hovoriť, že na šatách je 

najdôležitejšia žena, ktorá si ich oblečie. 

  

V časopisoch sa obľube teší rubrika Módna polícia, kde sú celebrity veľakrát zvozené 

za ich outfity. Sama si nedávno založila svoj druhý blog Módne panoptikum, ktorého 

účelom je to isté. Niekto by mohol namietať, že by si namiesto kritizovania mala na 

sebe ukázať, ako sa to teda robí. 

Celebrity dostávajú kvantum oblečenia zdarma, majú prístup k tomu 

najluxusnejšiemu, sú blízko zdroja. Napriek tomu sa "zhovadia". Česká Elle má na 

svojej webstránke rubriku, kde odfotia človeka z ulice a ľudia ho potom hodnotia. 

To by som nikdy nerobila. Prečo by som mala hodnotiť iného obyčajného človeka, 

ktorý si na niečo zarobí a v niečom sa cíti dobre, kto som ja, aby som ho 

hodnotila?  

 

Jednoducho ži a nechaj žiť. Keď sa ale niekto živí tým, že sa prezentuje na 



verejnosti, tam už tie pravidlá jednoducho neplatia. Svoje vlastné fotky 

nezverejňujem, pretože nechcem byť posudzovaná ako modelka. Možno je to 

alibistické, keďže si vyhradzujem právo kritizovať iných. Podotýkam však, že 

nikdy nekritizujem súkromné osoby, len verejné. 

  

Veľa ľudí vníma módu skrz seriály a filmy ako Sex v meste, Gossip Girl či Diabol nosí 

Pradu. Vystihujú tieto projekty módnu realitu? 

Absolútne nie, ani zďaleka. Ide o obrovskú lekciu v product placemente. O tom to 

celé je. Módny biznis podporuje populárnu kultúru, tým že ju predáva a naopak. 

Neberiem ich extrémne vážne. Tieto seriály sú inšpiratívne, zábavné, dobre sa na to 

pozerá, je to zaujímavé nielen kvôli móde, ale aj interiérovému dizajnu. Stále je to 

ale len krajšia telenovela. 

  

Čo si myslíš o tom, ako sa slovenské médiá venujú móde? Máme tu niekoľko 

časopisov aj televíznych relácií. 

Časopisy ako Eva a Emma nepovažujem za módne, tej sa venujú len veľmi 

okrajovo. Eva má peknú, lesklú obálku, ale to je asi tak všetko. Nezaujímajú ma 

reportáže z ordinácie plastického chirurga, ani tipy, ako si zlepšiť svoj sexuálny 

život. V ich módnych editoriáloch problém nevidím, veď na Slovensku sú šikovní 

štylisti aj fotografi. Stratí sa to ale vo zvyšku - je to tam skôr do počtu, časopis na 

tom nestojí. 

 

 

Čo sa týka televíznej Zmenárne, nikto nikdy nepovedal, že je to zmena k lepšiemu. 

Problémom programov typu Zmenáreň je to, že ženám, ktoré potrebujú funkčný 

šatník, naordinujú čo najšokujúcejšiu zmenu, vyfintia ich... a pošlú ich tak domov. 

Aký zmysel má mamičke na materskej spraviť účes, nad ktorým by musela stráviť 

denne tri hodiny, aby vyzeral dobre? To je jednoducho blbosť. Viac sa mi páčia 

programy, kde štylista pomáha ľuďom vystavať celý šatník, ktorý zohľadňuje ich 

životný štýl. 

  

Ako si vysvetľuješ to, že na Slovensku nie je žiadna mutácia svetového módneho 

časopisu? 

Nad touto otázkou som už rozmýšľala - veď keď takéto časopisy môžu existovať v 

Srbsku či Rumunsku, prečo nie u nás. To, že takéto mutácie majú v Čechách, a 



preto ich netreba robiť na Slovensku, pre mňa nie je argument. Myslím si, že ľudia, 

ktorí by do takéhoto časopisu vedeli písať, na Slovensku určite sú. Veď len 

niekoľko desiatok ľudí ročne ukončí dejiny umenia, kulturológiu či estetiku. Čo 

teda robia, kam sa títo ľudia po 5 rokoch štúdia stratia? 

  

Silviin základný blog je dostupný na adrese http://www.trendbender.blogspot.com/ 

a jej druhý blog zameraný na obliekanie celebrít je na 
http://modnepanoptikum.blogspot.com/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. komnata – o emóciách, ale umne 

https://web.archive.org/web/20100602152833/http:/www.webjournal.sk/clanok/2507/13-komnata-o-emociach-ale-umne


 
 

Autor: Lucia Hrnčiarová, 1. ročník mgr, 12. máj 2010 

Média 

 

Dokumentárny cyklus Českej televízie 13. komnata som dlho vnímala ako 30 

minútovú výplň v piatkovom večernom programe, slúžiacu pre tých, ktorí 

čakajú na talk show Jana Krausa. Na chuť som jej prišla len nedávno. 

 
 

Na úvod musím priznať, že Trinástu komnatu som dlho hádzala do veľkého vreca 

relácií, ktorých cieľom je čo najrýchlejšie v divákovi vyvolať emocionálnu odozvu, 

a to za každú cenu. Či už za cenu odpredaja najosobnejších problémov účastníkov 

show za nové plastové okná alebo výlet do Disneylandu (Modré z neba); 

konfrontácie dvoch rodinných príslušníkov či inak spätých osôb, z ktorých jedna je 

v tom "nevinne",  v štúdiu naživo (Pošta pre teba) alebo priživovania sa na 

drogových excesoch už aj tak v médiách prefláknutých celebrít (13. komnata). 

  

Po vzhliadnutí vydania z 9. 4. tohto roku, kde sa zo svojich životných trápení 

spovedala Marta Jandová, sa môj postoj otočil o 180 stupňov. Jandová pre mňa 

predstavovala prototyp celebrity, ktorej profesný ani osobný život ma nikdy 

nezaujímal natoľko, aby som niekedy cítila potrebu rozširovať si svoje chabé 

znalosti o nej, ktoré sa dali zrhnúť do niekoľkých pojmov - dcéra českej rockovej 

legendy, speváčka u nás pomerne neznámej nemeckej kapely, porotkyňa Superstar. 

  

Tímu 13. komnaty sa však túto osobu podarilo v citlivom portréte vykresliť v oveľa 

zaujímavejších a rôznorodejších polohách - či už ako mladé dievča, ktoré sa muselo 

vyrovnať so smrťou matky a neskôr brata; talentovanú speváčku, ktorá nechcela 

ostať v tieni slávneho otca a priživovať sa na jeho kariére a ktorá prerazila tvrdou 

drinou v zahraničí; či ako zrelú ženu túžiacu po vlastnej rodine. 

  

Následne som pomocou archívu na stránke ČT takto objavila nové rozmery 

ďalších, či už viac alebo menej známych, osobností z rôznych oblastí života - 

hercov, režisérov, moderátorov, spevákov, architektov... Protagonisti jednotlivých 

vydaní tu odhaľujú vždy tú svoju 13. komnatu. Raz sú to rôzne formy závislosti 



(Tereza Pergnerová, Eva Holubová), inokedy smrť dieťaťa (Dalibor Janda, Andy 

Hryc) či problematické vzťahy s rodičmi (Kamila Magálová, Yvetta 

Blanarovičová). 

  

Z tohto výčtu by sa mohlo zdať, že ide výlučne o notoricky známych ľudí. Opak je 

však pravdou. V prevahe sú naopak osobnosti menej známe, či zabudnuté - napr. 

kráľovna českej operety Pavla Břínková, bývalá cirkusová umelkyňa Dagmar 

Kludská, česká herečka, ktorá emigrovala do Austrálie Dáša Bláhová, niekdajšia 

hviezda protektorátnych filmov Zita Kabátová. Zoznam by mohol pokračovať 

kontroverznými postavami, o ktorých sa veľa píše, ale nikto ich vlastne skutočne 

nepozná (Jan Saudek, Daniel Landa či Richard Müller). 

  

Čo si na 13. komnate cením je to, že sa jej vo väčšine prípadov darí prinášať 

civilný, pravdivý pohľad na životy slávnych. Zároveň sa jej tvorcovia neboja 

otvorene a bez zbytočného pátosu pomenúvať veci pravými menami - Michala 

Davida bez zdĺhavého chodenia okolo kaše nazvali autorom jednoduchších, pre 

masy určených pesničiek a pod. Svedectvá týchto ľudí sú dôkazom, že ani osudy 

známych ľudí nie sú bezproblémové a jednoduché. Zároveň pomyselným odkazom 

množstva týchto príbehov je, že nikdy netreba boj so životom vzdávať. 

  

Ak niekoho nezaujíma takýto "uslzený" typ programu, aj tak preňho môže byť 

relácia užitočná. Rôznorodým výberom osobností totiž prináša okrem emocionálnej 

roviny aj množstvo faktov a historických súvislostí z rôznych období a odvetví. 

V každom prípade platí, že 13. komnatu sa oplatí si pozrieť. 

  

Link na reláciu v archíve ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1186000189-

13-komnata/ 

 

Quo vadis, printové médiá? 

 
 

Autor: Linda Ágoštonová, 1. ročník mgr, 6. máj 2010 

https://web.archive.org/web/20100602152833/http:/www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1186000189-13-komnata/
https://web.archive.org/web/20100602152833/http:/www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1186000189-13-komnata/
https://web.archive.org/web/20100602152814/http:/www.webjournal.sk/clanok/2506/quo-vadis-printove-media


 

Média 

V súčasnej dobe elektronických médií je na ústupe klasické čítanie dennej 

tlače. Noviny v tlačenom formáte, ktoré boli kedysi súčasťou rannej kávy 

alebo cesty do práce, sú čoraz zriedkavejším javom. 

 
 

Keďže sa čitatelia presúvajú do čitateľskej základne z pohodlia domova 

prostredníctvom internetu, je otázka spoplatnenia obsahu elektronických verzií 

novín a časopisov viac ako aktuálna. Viaceré svetové periodiká zvažujú tento krok, 

americké New York Times, francúzske Le Figaro či nemecké Berliner Morgenpost 

tak už učinili. U našich susedov rozmýšľajú o spoplatnení svojho obsahu servery 

iDnes.cz a Lidovky.cz. Ako je to u nás? Na Slovensku nám zatiaľ spoplatnenie 

internetovej verzie nehrozí.  

  

Naozaj internet kanibalizuje tlač? Za úpadok čítania klasických papierových novín 

môže niekoľko faktorov - nedostatok času čitateľov, pomerne jednoduchá 

dostupnosť elektronickej verzie periodík či náklady, keďže pripojenie na internet už 

má väčšina z nás doma. Je tak menej nákladné a pohodlnejšie sa jedným kliknutím 

dostať sa k informáciám ako si pravidelne kupovať tlačenú verziu, ku ktorej sa 

počas dňa kvôli zhonu často ani nedostaneme. 

  

Iniciátorom myšlienky spoplatňovania internetových verzií novín je mediálny 

magnát Rupert Murdoch. Ešte pred tromi rokmi zastával opačný názor a tvrdil, že 

internetový obsah musí byť dostupný bezplatne. Po vypracovaní analýzy jeho 

špičkovými expertmi však došlo k zmene Murdochovho názoru. 

  

Iní odborníci, napríklad analytici firmy Deloitte v materiáli Media Predictions 

2010, odporúčajú, že najideálnejšou formou je kombinácia bezplatného 

a prémiového prístupu. Akákoľvek situácia už na trhu s printovými médiami 

nastane, je viac než isté, že budúcnosť tlačenej verzie novín je nielen v rukách 

mediálnych magnátov a analytikov, ale hlavne v rukách čitateľov. 

  

Zdroj foto: spravy.pravda.sk  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The New Yorker oslavuje 85. výročie 

 
 

Autor: Evelyn Rigová, 1. ročník bc, 5. máj 2010 

Média 

 

Elitný esejistický týždenník, známy svojimi karikatúrami, poéziou a 

komentármi, tu je už úctyhodných 85 rokov. Dobrá príležitosť ho v skratke 

predstaviť. 

 
 

Humor aj seriózna žurnalistika 

Prvé číslo časopisu The New Yorker vyšlo 21. februára 1925. Zakladateľmi boli 

Harold Ross a jeho manželka, reportérka The New York Times, Jane Grantová. 

Časopis založili s cieľom vytvoriť inteligentný humorný magazín. Ross, ktorý sa 

stal šéfredaktorom časopisu, túto funkciu zastával až do svojej smrti v roku 1951. 

  

Aj keď magazín nikdy nestratil humorné rysy, veľmi skoro sa The New Yorker 

začal spájať predovšetkým so serióznou žurnalistikou a v neposlednom rade 

aj pozoruhodnými literárnymi prácami. Veď počas jeho vychádzania sa v ňom 

objavili príspevky mnohých významných spisovateľov 20. a 21. storočia. Poviedky 

https://web.archive.org/web/20100602152809/http:/www.webjournal.sk/clanok/2505/the-new-yorker-oslavuje-85-vyrocie


alebo poéziu v časopise uverejnili osobnosti ako Roald Dahl, Haruki Murakami, 

Vladimir Nabokov, J. D. Salinger, Irwin Shaw, Truman Capote, Woody Allen, 

Stephen King, Milan Kundera, Sylvia Plath, Salman Rushdie a mnohí ďalší.  

  

Dôležitý moment pre New Yorker, a tým aj svetovú žurnalistiku, nastal dňa 31. 

augusta 1946. V tento deň v ňom vyšiel príspevok Johna Herseyho o zhodení 

atómovej bomby na japonské mesto Hiroshima a o jeho následkoch v živote 

šiestich Japoncov. Jeho esej mala 31 000 slov a naplnila celé číslo. Nič také sa 

predtým, ani potom v dejinách magazínu nestalo. Esej sa tak zároveň stala jedným 

z najvýznamnejších novinárskych prejavov v dejinách žurnalistiky. 

  

New Yorker dnes 

Dnes časopis vychádza 47-krát ročne s vyše miliónovým nákladom pod vedením 

šéfredaktora Davida Remnicka. Aj keď svojimi recenziami a odporúčaniami 

kultúrnych akcií sa často zameriava len na New York, The New Yorker je 

obľúbený po celom svete a je populárny práve vďaka svojej určitej kozmopolitnej 

sofistikovanosti. 

  

Čitatelia na ňom oceňujú komentatívny štýl, poviedky známych spisovateľov, 

recenzie mapujúce kultúrne dianie, seriózne fakty, politické príspevky, jedinečný 

dizajn a pre The New Yorker typické karikatúry. 

   

Ideálom časopisu je dokonalý nielen obsah, ale i forma. Medzi najznámejšie 

nepodpisované rubriky patria "Notes and Comments" a "Talk of the Town". 

Z podpisovaných je to "Profile" prinášajúca črty o ľuďoch a miestach. Príležitostne 

sa vyskytujú "Annals of Crime" a "Reporter at Large" (Reportér na voľnej nohe), 

často sa objavuje "Letter"- rubrika určená zahraničným korešpondentom. Dôraz je 

kladený aj na grafickú úpravu. Autormi ilustrácií sú majstri ako napr. Saul Steiberg. 

Obálka prvého čísla (autor Rea Irvin), ktorá znázorňuje dandyho v cylindri s 

monoklom v ruke, sa objavuje každoročne pri výročí periodika. 

  

Zdroj obrázkov: newyorker.com 



 

 

 

 

 

Som idealista a reklamný romantik 

 
 

Autor: Juraj Humaj, 1. ročník mgr, 15. júl 2010 

Média 

 

Tvrdí o sebe v rozhovore Pavel Horňák. 

 
 

Nedávno vymenovaný profesor reklamy. Jej problematikou sa zaoberá už 30 rokov, 

no napriek tomu sám o sebe tvrdí, že je idealista a reklamný romantik. Zakladajúci 

člen Rady pre reklamu. Člen vedeckej a umeleckej rady Fakulty multimediálnej 

komunikácie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. 

  

Obľúbený pedagóg a vedúci Katedry marketingovej komunikácie (KAMAKO) 

Univerzity Komenského v Bratislave. Autor viacerých kníh a odborných štúdií 

z reklamnej oblasti. V máji vydal v Čechách svoju ďalšiu publikáciu venovanú 

histórii, teórii, tvorbe a etike reklamy a marketingovej komunikácie s názvom 

REKLAMA. Neprehliadnuteľná osobnosť, vlastným menom Pavel Horňák. 

  

Málokto vie, že ste vyštudovaný novinár. Venovali ste sa a venujete sa novinárskej 

činnosti aj v súčasnosti? 

Áno, písal som aj počas školy, pracoval som istý čas v rozhlase. Písal som fejtóny, 

poviedky a najmä rozhovory z oblasti filmu a hudby, no vždy ma to ťahalo 

k reklame. V súčasnosti píšem skôr odborné články, keďže som dosť zaneprázdnený. 

Donedávna som spolupracoval s jedným časopisom, pre ktorý som robil veľké 

rozhovory s hercami a spevákmi. Bola to pre mňa vždy radosť, sadnúť si s človekom, 

ktorého si vážim a obdivujem. 

  

https://web.archive.org/web/20100918063513/http:/www.webjournal.sk/clanok/2537/som-idealista-a-reklamny-romantik


Ako sa Pavel Horňák vôbec dostal k reklame? 

S reklamou som sa stretával od detstva. Otec robil 20 rokov šéfa filmovej reklamy 

a maľoval aj filmové plagáty, preto mi, ako 15 ročnému, vyšiel prvý filmový plagát 

pod jeho menom. Dvakrát som išiel na žurnalistiku, lebo som chcel byť novinár 

a spisovateľ. Paradoxne som zostal ako učiteľ na Katedre žurnalistiky. No a v roku 

1990 sme s priateľmi v rámci tejto katedry založili štúdium propagácie. Bolo to prvé 

samostatné vysokoškolské štúdium tohto charakteru na území bývalého 

Československa. Neskôr logicky vznikla naša - Katedra marketingovej komunikácie 

FiF UK. 

  

Myslíte si, že na Slovensku potrebujeme kvalitnú reklamnú školu, je taká? 

Som presvedčený, že aj v oblasti reklamy je potrebné kvalitné vzdelanie. Nehovorím, 

že naša katedra je úžasná, som voči nej veľmi kritický ako k vlastnému dieťaťu. 

Chýbajú nám však financie, ktoré dokážu zabezpečiť kvalitných učiteľov a 

vybavenie. Mám presné predstavy ako by sa mohla do budúcnosti vyvíjať a čo by 

bolo potrebné zmeniť, prípadne vylepšiť. Žiaľ, keď ste svojím spôsobom obmedzení, 

je to veľmi ťažké. Určite sa však snažíme priblížiť k tej pomyselnej predstave 

o kvalite. 

  

Napriek tomu sú často študijné odbory akými sú žurnalistika a marketingová 

komunikácia podrobované kritike, že plnia funkciu "tlačiarní" diplomov. 

Nemyslím si. Aj keď možno povedať, že typ školy akou je naša, alebo aj žurnalistika, 

je takpovediac druhý gympel. Nikto od našej školy, alebo aj od žurnalistiky nemôže 

očakávať, že ho škola naučí kreativite alebo písaniu článkov. V prvom rade je to o 

navigácii a orientácii v prostredí, v ktorom existujete. Nesúhlasim ani keď dnes 

niekto nadáva na žurnalistiku. Človek si až s odstupom času uvedomí, že prostredie, 

v ktorom na škole fungujeme, je úžasné a interakcia medzi študentmi a pedagógmi 

je mimoriadne potrebná a prínosná. Bavíme sa s ľuďmi, s ktorými si máme čo 

povedať. 

  

Mali ste víziu súkromnej marketingovo-komunikačnej školy. V akom štádiu sa dnes 

nachádza? 

Neviem, či sa mám k tomu vyjadrovať, keďže to stále nie je doriešené. Projekt 

skrátka leží protiprávne v šuflíku niekde na ministerstve. Napriek tomu, že ho 

Akreditačná komisia Ministerstva školstva schválila. Stále verím, že sa tá škola raz 



podarí. Viete, vždy keď začnete niečo robiť, máte isté vízie. Lenže, nezávisí to iba 

od vás. O to smutnejší je fakt, ako to celé dopadlo. Presvedčiť všetkých tých 

úžasných ľudí z praxe, ktorí tam mali učiť a vytvoriť osnovy nebolo ľahké. Chcel 

som, aby sa štúdiu reklamy dostali špecializácie, mať odbory ako copywriter a grafik 

by bolo skvelé. 

  

Zatiaľ teda nehrozí váš odchod z KAMAKO? 

Rozhodne nie, a som nesmierne šťastný, že sa táto naša škola na UK podarila. Keď 

sme sa do toho v deväťdesiatych rokoch púšťali, niektorí nás odhovárali. Dnes nás 

teší, že po takmer dvadsiatich rokoch fungovania katedry si získala rešpekt a dobré 

meno nielen na Slovensku. 

  

Takže marketingová komunikácia potrebuje profesora? 

Samozrejme, že potrebuje, keďže profesor je garantom štúdia. U nás sa niektoré 

vedné odbory dosť ponižujú v porovnaní s ostatnými. My, ako katedra, sme prvou 

školou reklamy v Česku a na Slovensku. V zahraničí patrí marketingová 

komunikácia k uznávaným odborom. Žijeme v dobe, ktorej súčasťou reklama je, či 

si to priznávame alebo nie. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby mala aj reklamná 

škola profesora. 

  

Veď už ho aj má. A dokonca prvého v bývalom Československu. 

Áno (smiech). V konečnom dôsledku, titul profesora vám prináša istú vážnosť. Viete, 

hocičo, keď to urobíte ako prvý, tak si vás zapamätajú. Na majstrovstvách sveta tiež 

nikoho nezaujíma, kto bol tretí. Čiže môžete si dovoliť povedať dokonca aj blbosť. 

A ľudia si povedia: "Hmm, ktovie čo je za tým?" 

  

Keďže prednášate aj na Univerzite v Zlíne, máte vôbec nejaký voľný čas? 

Momentálne je to katastrofálne, nakoľko som dokončoval knižku, na ktorej mi veľmi 

záležalo. Teším sa na leto. Rád by som si kúpil bicykel a mojím zbožným snom je 

rýbárčenie, o ktorom snívam už pomaly dvadsať rokov. Zatiaľ ma drží iba cvičenie, 

tak trikrát do týždňa. Chcel by som robiť asi príliš veľa vecí na to, aby som ich mohol 

robiť dobre. 



  

Keď porovnávate situáciu u nás a v Českej republike, kde sa vám vyučuje lepšie 

a prečo? 

Ono je to veľmi ťažko povedať. V súčasnosti by som tvrdil, že je to lepšie tam. 

Hlavne pokiaľ ide o technické vybavenie. Zároveň to pre mňa znamená akési 

narušenie stereotypu a prináša nové horizonty. No teším sa vždy do svojej 

domovskej školy na Štúrovej. Jedno viem presne. Študenti sú všade úžasní. 

  

Na českých vysokých školách sa v akademických radách objavujú pomerne často aj 

osobnosti zo susedných krajín. Prečo tomu tak nie je aj v našom prípade? 

Zaujímavé, nikdy som tento fakt nepostrehol. Väčšinou sa k nám Česi správajú ako 

k mladšiemu bratovi. Ono je to paradox. Možno je to tým, že je to práve Zlín. Keby 

to bolo v Prahe, možno je situácia úplne iná. V Zlíne sa snažili a veľmi racionálne 

hľadajú už roky odborníkov, nielen z Českej republiky. Neviem, či my nemáme ešte 

akýsi komplex z toho, že nám do nášho systému bude "mudrovať" niekto z cudziny. 

  

Vyrastajú v súčasnosti medzi "reklamármi" osobnosti? 

S potešením môžem povedať, že áno. Kedysi v reklame pôsobili skôr novinári, 

umelci, hudobníci, a nie priamo ľudia z odboru. V súčasnosti dochádza k zmene tým, 

že sa jej už venujú odborníci. Nebudem konkrétny, ale konkurencia je silná. A aj to 

nás, ako pedagógov, podnecuje k tomu, že naša činnosť má zmysel. Osobne som, čo 

sa týka reklamy, romantik. Chcem aby reklama prinášala úžitok nielen jej 

zadávateľovi - výrobcovi produktu, reklamnej agentúre, či prenosovému médiu, ale 

predovšetkým nám všetkým, ktorí ju vnímame. Veď aj ľudia z reklamného 

priemyslu sú recipientami stoviek iných výpovedí. Za to, že reklamu vnímajú ľudia 

často negatívne, si svojím spôsobom môžu sami ľudia pôsobiaci v nej. 

  

V reklamnej oblasti ste známy aj ako reklamný textár, ktorý z vašich sloganov sa vám 

páči najviac? Na ktorý ste pyšný dodnes? 

To s tou pýchou sú dosť silné slová. Ale celkom som bol spokojný s niektorými 

svojimi reklamnými prostriedkami, článkami, či sloganmi. Bol to napríklad 

slogan "Po nás príroda" pre prvú ekoreklamnú agentúru v SR, ktorý sa stal súčasťou 

jej loga alebo slogan na nemenovanú značku piva "S Tebou ma baví 

smäd". Spomínam si aj na slogan - myšlienku, ktorou som uviedol kedysi svoj prvý 



slovník reklamných pojmov (Abeceda reklamy) a ktorá sa v tom čase objavila 

v titulkoch viacerých recenzií našich denníkov: "Milovať sa dá aj bez lásky, kúpať 

bez plaviek, jesť bez príboru. Ale podnikať bez reklamy je nielen neslušné, ale priam 

šialené." 

  

Dokázali by ste sa nimi uživiť? 

V reklame sa stále "točí" dosť peňazí. Všetko je otázkou priorít. Ja som sa rozhodol 

pre inú cestu. Peniaze neboli mojou prioritou, tak ich ani veľa nemám, no napriek 

tomu som šťastný a spokojný. Ale súhlasím s tým, čo nedávno krásne povedal Milan 

Lasica: "Peniaze je príjemné utrácať. Hlavne, keď sa nemusíte hanbiť za to, ako ste 

ich nadobudli."  

  

 

 

 

 

 

 

 

Európska stratégia "twenty-twenty" 

 
 

Autor: Juraj Humaj, 1. ročník mgr , 27. apríl 2010 

Politika 

 

Európska komisia prišla prednedávnom so svojou novou hospodárskou 

stratégiou. Cieľom dokumentu "Európa 2020" je "... vymaniť sa z krízy a 

pripraviť hospodárstvo EÚ na nasledujúce desaťročie". 

 
 

https://web.archive.org/web/20100510015246/http:/www.webjournal.sk/clanok/2488/europska_strategia_twenty_twenty


Východiskovými bodmi pre úspech má byť dosiahnutie 75 % zamestnanosti 

obyvateľov vo veku 20 - 64 rokov a zvyšovanie investícií do výskumu na 3 % HDP 

EÚ. Nechýbajú ani ciele v rámci využívania zelenej energie a nízkouhlíkového 

rozvoja, zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí na 40 percent 

a napokon o 20 miliónov menej obyvateľov únie ohrozených chudobou. 

  

Dokument prichádza krátko po tom, ako sa v hodnotiacej správe zo začiatku 

februára ukázalo, že plány predchádzajúcej - Lisabonskej stratégie, ktorá mala 

podobné plány, zostali zväčša nenaplnené! Opodstatnenosť prijímania dokumentov 

s uvedenými cieľmi preto zostáva čoraz viac otázna. Najmä z dôvodu, že mnohé 

krajiny EÚ bojujú v súčasnosti s pomerne zložitými vnútroekonomickými 

problémami, ktoré sa následne prejavujú v rámci hospodárstva celej 

dvadsaťsedmičky. 

  

Na dôsledky majú kompetentní myslieť vtedy, keď sa zatvárajú oči pri neplnení 

kritérií súčasných členov Únie. Potom by sa nemohli predstavitelia čudovať nad 

aktuálne vzniknutou situáciou v Grécku a v iných štátoch, ktoré sa podľa 

analytikov ešte len v najbližšom čase ukážu. Najhorúcejšimi adeptami zostávajú 

pobaltské krajiny, no problémy sa črtajú aj v stredoueurópskom regióne. Veď len 

v susednej Českej republike sa za uplynulách 9 rokov obyvateľstvo zadĺžilo takmer 

osemnásobne. 

  

V čase recesie sa toleruje zvyšovanie deficitov národných rozpočtov, čo 

predstavuje ďalšiu obrovskú hrozbu pre fungovanie európskej ekonomiky. 

Absolútny dlh Francúzska sa vyšplhal na 454 miliárd eur, nasleduje Taliansko s 

393 milardovým mankom a prvú trojku uzatvára rovnako vyspelé Nemecko 

s pôžičkami až vo výške 386 milárd eur. Francúzsku, Španielsku a Veľkej Británii 

pritom hrozí, podľa agentúry Fitch, zníženie celkoveho ratingu, čo môže mať 

podobné účinky ako pád investičného gigantu Lehman Brothers v roku 2008. 

  

 Nie je teda ničím prekvapujúcim, že nová európska stratégia zostane zrejme 

jedným z formálnych dokumentov, ktorý malo za úlohu vypracovať pár stoviek 

euroúradníkov v priebehu niekoľkých rokov. Ich misia sa týmto splnila. Šance na 

reálny úspech: Fifty- fifty? V čase krízy.... minimálne. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadĺžené Grécko žiada pôžičku 45 miliárd eur 

 
 

Autor: Erik Mihalko, 1. ročník mgr, 25. apríl 2010 

Politika 

 

Obľúbená  turistická destinácia je na kolenách. Súčasná vláda na čele s 

gréckym premiérom Jorgosom Papandreuom požiadala Európsku komisiu, 

Medzinárodný menový fond a Centrálnu banku o pomoc. Hospodárstvo v 

krajine by mal naštartovať záchranný balíček v hodnote 45 miliárd eur.  

 
 

O štedrú pôžičku, ktorá by grécku ekonomiku zachránila pred totálnym kolapsom 

požiadal listom sám premiér Jorgos Papandreu. Pretože minuloročný deficit 

prímorskej destinácie stúpol takmer na 14 percent. Do Atén už dorazili zástupcovia 

Menového fondu a vyslaný experti Európskej únie. Ich úlohou je doladiť detaily 

čerpania finančnej pomoci.   

https://web.archive.org/web/20100510015242/http:/www.webjournal.sk/clanok/2481/zadlzene-grecko-ziada-pozicku-45-miliard-eur


  

Zástupcovia krajiny napriek neľahkej situácii vyzvali na urýchlenie rokovaní. 

Chcú, aby bola dohoda zrealizovaná najneskôr do 19 mája tohto roku. Grécka kríza 

neotriasa len materskou krajinou, ale dotkne sa všetkých štátov eurozóny.   

  

Slovenská republika bude musieť pre Grékov z rozpočtu vyčleniť až 306 miliónov 

eur! Z toho vyplýva, že každý Slovák požičia v priemere približne 60 eur. Kvôli 

kríze bleskovým tempom padli aj dlhopisy, s ktorými sa obchoduje na svetových 

burzách. To bol hlavný dôvod prečo sa európska mena oslabila o tri desatiny na 

súčasných 1,34 eura za americký dolár.   

  

Niektoré krajiny sa však proti záchrannej akcii rázne ohradili. Nemecko na čele s 

kancelárkou Angelou Merkelovou Grécko verejne vyzvalo, aby začalo uvažovať o 

odchode z eurozóny. Aténska vláda sa zaviazala, že keď jej štáty poskytnú pomoc, 

budúci rok zrazí verejný dlh o štyri percentá.  

  

Či záchranný balíček Grécku pomôže, alebo je predzvesťou kolapsu celej 

Európskej únie, si nateraz nikto netrúfne odhadnúť. Keď sa však v podobných 

ťažkostiach ocitnú aj ostatné krajiny, stane sa táto situácia čoraz reálnejšia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Fico môže po voľbách vládnuť sám. Naznačil to prieskum 

 
 

Autor: Erik Mihalko, 1. ročník mgr, 21. apríl 2010 

Politika 

 

Spoločnosť  MEDIAN SK zverejnila prognózy prieskumu verejnej mienky. 

Jeho výsledky však mnohých riadne zaskočili. SMER-SD by totiž 

v nastávajúcich voľbách získal od voličov takmer 45 percent. Vďaka tomu by 

mohol vládnuť sám a nepotreboval by politického partnera na zostavenie 

koalície. 

 
 

Agentúra MEDIAN SK realizovala predvolebný prieskum na vzorke 1500 ľudí 

počas celého mesiaca marec. Nedávno zverejnené výsledky jasne dokazujú, že 

v júnových parlamentných voľbách, by najsilnejšie strana SMER-SD získala 

takmer 45 percent voličských hlasov. Vďaka tomu by jej v parlamente pripadlo až 

80 kresiel a bez problémov by dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov. Na zostavenie 

vládnej koalície by teda nepotrebovali žiadneho ďalšieho partnera. 

  

Čoraz viac mladých ľudí však stráca záujem o dianie v politike. Voľby nepovažujú 

za šancu zmeniť smerovanie štátu, ale iba ako povinnosť, ktorá ich do značnej 

miery obťažuje. Potvrdzujú to aj výsledkov prieskumu. Na voľbách, ktoré sa budú 

konať v júni by  sa zúčastnilo len 31 percent ľudí. Svedčí tomu aj počet hlasov, 

https://web.archive.org/web/20100508201918/http:/www.webjournal.sk/clanok/2475/fico-moze-po-volbach-vladnut-sam-naznacil-to-prieskum


ktoré by pripadli jednotlivým politickým stranám. Celkovo by sa do parlamentu 

dostalo päť strán. 

  

SDKÚ-DS a Kresťanskí demokrati by získali zhodne po 13,1 percenta. Slotovej 

SNS by svoj hlas odovzdalo 7 percent voličov a HZDS by podporilo niečo vyše 

šesť percent obyvateľov slovenského národa. Do parlamentných lavíc by nezasadla 

SaS, so ziskom 4,3 percenta hlasov. Na chvoste sa umiestnili aj obidve strany 

súperiace o voličov maďarskej národnostnej menšiny. SMK by mala po voľbách 

necelé štyri percentá hlasov. Kým Bugárov Most-Híd len niečo vyše dvoch percent. 

  

Či bude súčasný premiér Róbert Fico stojaci na čele SMERU-SD vládnuť naozaj 

sám, ukážu júnové voľby. Po priaznivom výsledku by sa Ficovci nemuseli 

dohadovať na spolupráci so žiadnou inou politickou stranou a aj tak by mali 

ústavnú väčšinu. 

  

To, či bude SMER-SD vo voľbách rovnako úspešný ako maďarská opozičná strana 

Fidesz, sa dozvieme už o pár mesiacov. Politici okolo bývalého premiéra Viktora 

Orbána získali v prvom kole volieb vyše päťdesiat percent hlasov. Suverénne 

víťazstvo však musia potvrdiť aj v druhom kole, ktoré sa uskutoční 25. apríla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Enel môže od štátu žiadať odškodné až 100 miliónov eur 

 
 

Autor: Erik Mihalko, 1. ročník mgr, 19. apríl 2010 

Politika 

 

Ocitli sme sa v neľahkej situácii. Slovenská republika prehrala už druhý 

súdny spor s talianskou spoločnosťou Enel, ktorá u nás vlastní Slovenské 

elektrárne, a.s. Vláda Róberta Fica ešte pred zavedením novej meny zabránila 

zdražovaniu elektrickej energie, čím spoločnosti spôsobila straty desiatky 

miliónov eur. 

 
 

Zástupcovia spoločnosti Enel sa zatiaľ  nevyjadrili, či budú od Slovenska 

žiadať finančnú náhradu škôd, ktoré im vznikli pochybným rozhodnutím terajšej 

vlády. Kabinet premiéra Róberta Fica ešte pred zavedením eura v roku 2008 

politickým nariadením zabránil zdražovaniu energie na nasledujúci rok. Týmto 

rozhodnutím však prišli elektrárne o zisk  80 až 100 miliónov eur. Spoločnosť sa 

preto obrátila na súd. 

  

Napriek tomu, že súdny proces sa naťahoval niekoľko mesiacov talianska 

spoločnosť v ňom uspela. Ešte vlani jej dal za pravdu Krajský súd v Bratislave. 

Ministerstvo hospodárstva, ktoré v súdnom spore figuruje sa okamžite odvolalo. 

  

Nelichotivý verdikt však prišiel aj z Najvyššieho súdu, ktorý pochybenie potvrdil. 

Spoločnosť má teraz voľnú cestu k nárokovaniu si odškodného vo výške niekoľko 

desiatok miliónov eur. 

https://web.archive.org/web/20100510072542/http:/www.webjournal.sk/clanok/2468/enel-moze-od-statu-ziadat-odskodne-az-100-milionov-eur


  

Odborníci vláde vyčítajú, že v čase, keď chce učiniť opatrenia na financovanie 

diaľnic cez PPP projekty, prehrala dôležitý právny spor. Slovenská ekonomika sa 

preto stále viac zadlžuje 

Katyňská tragédia na druhú 

 
 

Autor: Lenka Kleimanová, 1. ročník mgr , 13. apríl 2010 

 

Politika 

Poľsko bude klásť k pamätníkom dvakrát toľko kvetov. Po 70 rokoch sa 

opakuje tragické úmrtie politickej elity. (poznámka) 

 
 

V tomto období si Poľsko pripomína 70. výročie smutnej udalosti. V roku 1940 

povraždila NKVD desiatky tisíc poľských dôstojníkov a inteligenciu pre ich 

nesúhlas so sovietskou politikou a nepohodlnosť.  

  

Ani roky neodňali tragédii trpkú príchuť a žiaľ. No od budúceho roka si 

budeme  v týchto dňoch pripomínať aj inú udalosť. 10. apríl sa do poľských dejín 

zapíše čiernymi písmenami -  cestou na pietny akt pri príležitosti výročia 

katyňského masakru zahynul pri leteckej havárii poľský prezident Lech Kaczynsky 

s manželkou spolu s ďalšími 96 ľuďmi, medzi nimi takmer celé vojenské velenie 

poľskej armády, šéf národnej banky, predsedovia a poslanci parlamentu či biskup.  

  

Celý svet zostal v šoku. Tragédia síce bola spôsobená zlyhaním ľudského faktoru, 

a nie sadistickým vyvražďovaním,  no dôsledok je rovnaký ako v Katyni. Tragické 

úmrtie väčšiny politickej elity sa opakuje po 70 rokoch.  

  

Poľsko bude klásť k pamätníkom dvakrát toľko kvetov. Praktické otázky 

nasledujúcich dní sa vyriešia, no Poliaci sa z toho len tak ľahko nespamätajú. 

A Katyň budú naveky preklínať... 

https://web.archive.org/web/20100417031124/http:/www.webjournal.sk/clanok/2449/katynska-tragedia-na-druhu


  

Predseda parlamentu havaroval 

 
 

Autor: Erik Mihalko, 1. ročník mgr, 12. apríl 2010 

Politika 

 

Auto šéfa slovenského parlamentu Pavla Pašku sa cez víkend na rýchlostnej 

ceste pri Ružomberku zrazilo s ďalšími dvomi autami. Napriek hrozivo 

vyzerajúcej nehode ostala vládna limuzína pojazdná.  Ľahké zranenia utrpel 

len vodič Renaultu. 

 
 

Dopravná nehoda sa odohrala v piatok krátko pred druhou popoludní. Vládna 

limuzína značky Audi, v ktorej sedel okrem iného aj predseda parlamentu Pavol 

Paška havarovala neďaleko obce Korytnica. Luxusné vozidlo s politikom malo 

zapnuté aj zvláštne výstražné znamenie. Na rýchlostnej ceste vzdialenej len 

niekoľko kilometrov od Ružomberka sa jeho vodič rozhodol prebiehať.   

  

Pri predchádzaní nákladného vozidla však vládna Audina narazila do ľavej časti 

oproti idúceho nákladiaku. Napriek tomu, že na mieste nehody zostalo po kolízii 

množstvo plechov, nevyžiadala si vážnejšie zranenia. 

  

Ľahšie sa zranil len vodič ďalšieho vozidla, ktorého na mieste ošetrila záchranka. 

Cesta bola pre nehodu určitý čas uzavretá. Dobre zabezpečená vládna limuzína 

zostala pojazdná, vďaka čomu vyviazol Pavol Paška bez akýchkoľvek zranení.    

  

 

 

https://web.archive.org/web/20100417044502/http:/www.webjournal.sk/clanok/2448/predseda-parlamentu-havaroval


Perlorodky v oblekoch 

 
 

Autor: Nikoleta Wechterová, 1. ročník bc, 12. apríl 2010 

Politika 

 

Hanbíte sa za Slotu? Bezhlavého národniara, ktorý háji Slovensko reverzným 

zbojníckym štýlom (chudobným berie, kamošom dáva), odporujúci triezvosti 

a maďarizácií, ktorú vníma len on? Svojími "frkmi“ znižuje úroveň celej NRSR, ale 

typ ako on nie je slovenský patent. Pozrime sa na iných európskych "hriešnikov“ 

pohoršujúcich ostatné krajiny ctenej EÚ. 

 
 

Silvio Berlusconi 

Tento muž môže oprávnene samého seba považovať za chodiaci zázrak: "Vždy 

vyhrávam. Je to moje prekliatie." Jeho osobnú integritu nemôže narušiť ani 

starnutie: "Mám málo vlasov, pretože môj mozog je taký veľký, že ich vytláča." 

  

Neustála starosť o zachovanie demokracie v rodnom Taliansku je až dojemná. 

Opozícia si pri ňom ani nedoje špagety, lebo: "Ľavica bola vždy na zlej strane. Boli 

proti Hitlerovi, ale nie proti Stalinovi." Ich úroveň musí byť naozaj nízka vo 

všetkých ohľadoch: "Ženy z pravice sú určite tie najkrajšie. Ľavica nemá vkus, ani 

čo sa týka žien." Premiér v sebe playboya nezaprie. 

 

Ak ho však niečo hnevá, sú to mnohonásobné súdy a obvinenia z kontaktov na 

mafiu. Vtedy si pán premiér zo srdca povzdychne nad ťažkým osudom politika 

nesúceho bremeno mediálneho magnáta: "Som Ježiš Kristus politiky. Som trpezlivá 

obeť, obetujem sa pre každého." Ostáva len dúfať, že vo svojom ušľachtilom cieli 

vytrvá až do úspešného konca. "Churchill nás oslobodil od nacistov, Silvio 

Berlusconi nás oslobodzuje od komunistov." 

  

Václav Klaus 

Pán profesor, prezident a nádejný dvojník toho nášho má filipa a dáva to patrične 

najavo. Naivita je mu na míle vzdialená, nenechá sa obalamutiť žiadnou davovou 

https://web.archive.org/web/20100417044421/http:/www.webjournal.sk/clanok/2431/perlorodky_v_oblekoch


psychózou, tobôž nie pseudovedeckými báchorkami: "Globální oteplování 

způsobené lidmi je nesmyslná fikce. Dá se naopak předpokládat, že když se oteplí 

oceán, nad Antarktidou bude více sněžit a masa ledovců naroste." 

  

Dokonca vie, kto za tým v skutočnosti je a o čo im ide: "Environmentalismus není 

nic jiného než novodobá inkarnace tradičního levičáctví." Zároveň si pán prezident 

uvedomuje, že svojou nefiltrovanou úprimnosťou pôsobí na prostý ľud možno až 

strašidelným dojmom: "Jedu lyžovat a stoupnu si do fronty u vleku, co bych dělal 

také jiného. Na té kotvě pak jedu s člověkem, který to vůbec netuší a začneme si 

povídat. Ten je z toho často vyplašen a překvapen. Já to skutečně nedělám jako 

divadélko, jdu prostě lyžovat." A okrem európskej integrácie pozná aj iné, život 

komplikujúce zbytočnosti: "Taky tam v kanceláři máme ty stroje a já vážně nevím 

k čemu to může být dobré." - o počítačoch. 

  

Jean-Marie Le Pen 

Päťnásobný neúspešný kandidát na francúzskeho prezidenta, konzervatívec, 

nacionalista a euroskeptik. Tento muž vie, že niet nad tradíciu: "Autorita musí 

existovať a my veríme, že najkvalifikovanejšia autorita v domácnosti je muž." 

  

Svojimi bystrými postrehmi však poburuje, ba priam navádza na, ako to nazvať, 

obrátený rasizmus: "Olympiáda jasne ukazuje nerovnosť medzi čiernymi a bielymi, 

predovšetkým medzi atlétmi a bežcami. Je to fakt. Hovorím, čo vidím. 

Egalitarianizmus je jednoducho absurdný." 

  

Le Pen zároveň prejavuje široký vedomostný záber v oblasti histórie a jeho 

schopnosť rešeršovať by mu mohli závidieť mnohí editori: "Ak vezmete 

tisícstranovú knihu o druhej svetovej vojne, v ktorej zomrelo 50 miliónov ľudí, 

koncentračné tábory zaberajú dve strany a plynové komory desať až pätnásť 

riadkov, a to sa volá detail." 

  

Nigel Farage 

Tento europoslanec je žiarivým príkladom typického britského euroskepticizmu a 

konzervativizmu dotiahnutého do úspešného, pozornosť priťahujúceho, extrému. 



Po prvé, pán Farage je nemilosrdným kritikom, ktorý neváha využiť rečnícke 

zručnosti, aby tak nahlas vyslovil, čo si ostatní iba šepkajú: "Máte charizmu vlhkej 

handry a výzor nízkeho bankového úradníka. Otázka, ktorú chcem položiť a ktorú 

sa všetci opýtame, je: kto ste? Nikdy som o vás nepočul, nikto v Európe o vás 

nepočul. Chcel by som sa vás, pán prezident opýtať, kto vás volil?" 

  

Myslím, že aj vďaka jeho pričineniu sa onedlho stane bruselským bestsellerom 

autobiografia europrezidenta alebo iný počin jeho PR oddelenia. Tu sa však odvaha 

prehovoriť ani zďaleka nekončí. Ak si hoci aj Princ Charles dovolí prehovoriť k 

parlamentu na takú nepodstatnú tému akou je ekológia a vyzve ho k vedeniu boja 

proti klimatickým zmenám, Nigel Farage okamžite schladí trúfalého monarchu: 

"Ako môžu niekomu ako Princ Charles dovoliť, aby prišiel do Európskeho 

parlamentu v tomto čase aby oznámil, že si myslí, že parlament by mal mať viac 

moci? Pre krajinu, ktorej chce jedného dňa vládnuť by bolo lepšie, keby ostal doma 

a snažil sa presvedčiť G. Browna, aby dal luďom sľúbené referendum." (- o 

Lisabonskej zmluve). Samozrejme, Nigel Farage sa zásadne neospravedlňuje. 

  

Geert Wilders 

"Mierny islam? To je protirečenie." Mierne Wildersove názory? Detto. Tento 

holandský pravičiar musí žiť pod prísnou policajnou ochranou, hoci nenakreslil 

žiadne karikatúry. "Nenávidím islam, nie moslimov." Na univerzite vynechal 

prednášky z logiky. Zrejme to je súčasťou jeho zásad. Niekoľkým atentátnikom 

však zrejme prekáža, a vyzerá to tak, že ešte dlho prekážať bude. 

  

Či už ide o svojrázne individuality alebo extrémistov lipnúcich na hrane zákona a 

etiky, ako občania máme jedinečnú možnosť vidieť nefiltrované názory chudobné 

na všadeprítomné politické pokrytectvo. Prinajhoršom zistíme, s kým máme tú česť 

bez nutnosti použitia sherlockovskej dedukcie, prinajlepšom objavíme skrývanú 

stránku ľudskosti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tragédia zložila Poľsko na kolená 

 
 

Autor: Lukáš Onderčanin, 1. ročník bc, 11. apríl 2010 

 

Politika 

Poľsko plače. Ich prezident, jeho manželka a ďalšie osobnosti poľskej 

inteligencie zahynuli pri tragickom páde lietadla, ktoré smerovalo do ruskej 

Katyńe. Krajina je teraz zraniteľná.  

 
 

https://web.archive.org/web/20100417044451/http:/www.webjournal.sk/clanok/2440/tragedia-zlozila-polsko-na-kolena


Prezidentský  špeciál Lecha Kaczyńskeho mieril do Katyne, kde si mali poľské 

politické a cirkevné elity uctiť pamiatku dôstojníkov, ktorých tam počas druhej 

svetovej vojny zastrelili Rusi. Doteraz to Poliaci považovali za jednu z najväčších 

tragédií, dnes sa k nim pridala druhá - a takmer na tom istom mieste. 

  

Lietadlo nezvládlo pristávací manéver a údajne začalo horieť. O 9:26 poľské 

ministerstvo zahraničia informovalo o tom, že prezidentské lietadlo sa zrútilo. 

O dvadsať minút na to už bolo jasné, že tragédiu nikto neprežil. V lietadle sedeli 

okrem prezidentského páru aj všetci vrcholní predstavitelia poľskej armády, 

guvernér Národnej banky, predstavitelia cirkvi a iné významné politické osobnosti. 

"Zomrela elita Poľska," povedal bývalý poľský prezident Lech Walesa. 

  

Lech Kaczyński bol výraznou osobnosťou, aktivizoval sa v protikomunistickom 

odboji. Bol blízkym priateľom a poradcom prezidenta Walesa, neskôr aj ministrom 

financií. Jeho brat, dvojča Jaroslaw, bol premiérom dokonca aj počas jeho vlády 

v prezidentskom paláci. Po zmene premiéra na proeurópskeho a liberálneho 

Donalda Tuska sa objavili medzi Kaczyńskym a ním mierne konflikty. Kaczyński 

bol konzervatívec a, napríklad, dlho odďaľoval podpis Lisabonskej zmluvy, ktorú 

často kritizoval. 

  

Poľsko sa dostalo do nezávideniahodnej situácie. Nemá kto veliť armáde, na čele 

štátu stojí dočasne predseda dolnej komory parlamentu. V lietadle zahynul aj druhý 

z potenciálnych prezidentských kandidátov v októbrových voľbách. Voľby však 

kvôli tejto tragédii budú predčasne - mali by sa konať do dva a pol mesiaca. Isté je 

len to, že to budú mimoriadne smutné voľby.        

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak trochu škaredé Oklamali.sk 

 
 

Autor: Soňa Weissová, 2. ročník bc, 10. apríl 2010 

Politika 

 

Ak má takýto web presvedčiť istých igelitkových inteligentov, aby nevolili 

súčasnú vládu… 

 
 

Vopred upozorňujem, že nie som odborník. Zhoda s akýmkoľvek zmysluplným 

názorom je len náhodná. 

  

https://web.archive.org/web/20100417044407/http:/www.webjournal.sk/clanok/2417/tak-trochu-skarede-oklamalisk


SDKÚ-DS spustila 24. februára ďalšiu zo svojich webových stránok, tentoraz 

s názvom www.oklamali.sk. Aj predchádzajúce (zadlzili.sk, ukradli.sk) sú graficky 

zaostalé a nepekné, no cenu o "Škaredú Betty" bez happy endu určite vyhráva 

práve tá najnovšia. 

  

Pripomínam, že sa nevyznám, no takýto web by som si určite "neodpísala 

z nákladov".  Dizajn z konca dvadsiateho storočia. Pri vytváraní podobného 

projektu určite každý čelí niekoľkým otázkam. K základným, veď šetriť treba, 

patrí: "Za koľko?" Oklamali.sk vyzerá tak na 200 €, "made by" stredoškolský 

študent. Ďalšou je, pre koho. Smutnou odpoveďou je, že asi pre nikoho. 

  

Pri pohľade na dlhočizné "litánie" záujem prejde aj najvytrvalejšieho. Asi 

v polovici druhej A4-ky. Rubriky sú: Hitparáda nesplnených sľubov: Top 10, 

Sociálne veci, Morálka, politická kultúra a korupcia, Rôzne, Školstvo a veda, 

Zdravotníctvo a Dane. Pri každej uviedli sľub, jeho presné znenie, zdroj a 

skutočnosť. 

  

Nápad ako taký je mimoriadne zaujímavý. Odpočet súčasnej vlády, ktorá ho sama 

nechce vyčísliť (asi vie prečo...). Chýba zaujímavé spracovanie. Napríklad, všetko 

zjednodušiť a napísať. Sľúbili spojiť Košice s Bratislavou do júna 2010. 

Skutočnosť: spojenie nebude skôr ako v roku 2013 - a to sú diaľnice predražené o 

50 - 70 %. Vytvoriť aktívny link pre toho, koho by zaujímali podrobnosti o 

presnom znení sľubu, skutočnosti alebo zdroja. 

  

Ak má takýto web presvedčiť istých igelitkových inteligentov, aby nevolili súčasnú 

vládu, tak je snaha opozície, konkrétne  SDKÚ-DS, povedzme, "impotentná". 

  

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20100417044407/http:/www.oklamali.sk/
https://web.archive.org/web/20100417044407/http:/zadlzili.sk/
https://web.archive.org/web/20100417044407/http:/ukradli.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úmysly KDH jasné už pred voľbami 

 
 

Autor: Filip Roháček, 1. ročník bc, 3. máj 2010 

Politika 

 

Nebyť niektorých členov a pomalého rozhodovania, možno aj končiace sa 

volebné obdobie, by okrem SMERU-SD patrilo aj 

Kresťanskodemokratickému hnutiu. Pred týmito voľbami sa už taktiež 

začínajú šepoty o tom, že KDHmá záujem dostať sa do vlády za každú cenu. 

Najschodnejšie samozrejme so stranou SMER-SD, ktorá v júnových voľbách 

zvíťazí, o tom polemizovať netreba, a bude tak zostavovať vládu, ktorá by 

nám mala vládnuť opäť až do roku 2014. (komentár) 

 
 

Šepoty sú jedna vec, druhou je realita. KDH otvorene hovorí o tom, že súčasná vláda 

zakrýva korupciu, zvýšila nezamestnanosť, nerieši problémy Slovenska, prípadne 

tvrdí, že súčasnú vládu netrápi vaša budúcnosť. Možno aj sloganom: "Sme cesta, 

a cesta je viac ako smer," si naoko zatvára dvierka možnej povolebnej spolupráce so 

https://web.archive.org/web/20100510015300/http:/www.webjournal.sk/clanok/2494/umysly-kdh-jasne-uz-pred-volbami


stranou Róberta Fica. Jasné vyjadrenie z úst predsedu Jána Figeľa však nepadlo a ani 

nepadne. 

  

Predseda kresťanských demokratov síce tvrdí, že do spolupráce so Smerom by išiel 

len v prípade širšej koalície s SDKÚ, lenže tá jasne možnú povolebnú spoluprácu 

s Ficom odmieta. Prečo sa teda nemôže aj KDH vyjadriť jednoznačne? 

  

Pretože si pripravuje únikovú cestu. Áno, tú cestu o ktorej toľko hovorí. Zabúda však 

podotknúť, že po nej chce kráčať s hocikým. S hocikým, okrem ĽS-HZDS, ktorú ako 

jedinú s určitosťou do povolebných rokovaní odmietlo. Pochopiteľné je, že 

v pravicovom spektre už KDH nechce hrať druhé husle, veď sa preferenciami 

vyrovnalo SDKÚ-DS. Treba však zdôrazniť, že na podobné méty sa už dotiahla aj 

nová strana Richarda Sulíka - Sloboda a Solidarita. Podľa aktuálneho prieskumu 

agentúry MVK dokonca SaS o dve desatiny percenta KDH predbehlo. To však nehrá 

žiadnu rolu. Podstatné je, že tieto tri strany sa spoločne dokážu vyrovnať SMER-u. 

Rozhodovať však budú ďalšie menšie strany. Jednoznačne orientovaný Bugárov 

Most-Híd, otázne SMK a ďalšie strany s preferenciami na hrane zvoliteľnosti SNS 

a ĽS-HZDS. Ak sa však zo stredo-pravých síl odpojí jedna z hlavnej trojice, 

víťazstvo vlády SMER-u je opäť raz jednoznačné. 

  

Navyše, záujem Ficovej strany na získaní partnera typu KDH je po skúsenostiach so 

stranami Jána Slotu a Vladimíra Mečiara skutočne veľký. Za veľké percento 

škandálov dosluhujúcej vlády totiž môžu práve nominanti týchto strán. 

  

Príklad spojenia: SMER-SD + KDH, bez akejkoľvek ďalšej strany, by podľa 

aktuálneho prieskumu MVK  spolu znamenalo 76 poslancov (SMER 57 + KDH 19 

kresiel), čiže nadpolovičnú väčšinu, dostatočnú na vytvorenie novej vlády. Otázkou 

však je, akú stabilitu by takáto vláda mala, keďže aj v Kresťanskodemokratickom 

hnutí nájdeme jednotlivcov, ktorí sú jednoznačne "otočení doprava." 

  

Pravdou však je, že na facebooku sa ako reklama objavila anketa, vytvorená 

oficiálnou stránkou KDH, ktorá respondentom kladie otázku, či by pre nich bola 

prijateľná široká koalícia SMER - KDH - SDKÚ... 

  



Otázka teda znie. Kto je volič KDH? Ľavičiar, liberál, pravičiar? Pretože strana 

samotná stráca svoju tvár a ak ju majú ľudia voliť len pre osobnosti na kandidátke, 

tak je otázne, či možno so zdravým rozumom voliť nerozhodných politikov... 

 

 

 

 

Ovečka hákového kríža 
 

Autor: Lenka Kleimanová, 1. ročník mgr, 21. január 2010 
Spoločnosť 

Vo veku 61 rokov zomrela v septembri 2009 jedna z členiek sektárskej Rodiny Charlesa 

Mansona. Príčinou smrti Susan Daniele Atkins alias Sadie Mae Glutz bola rakovina 

mozgu. Či nemala poškodený mozog aj v roku 1969, keď sa zúčastnila na vraždení 

siedmich ľudí, sa dá len ťažko povedať. 

 

Jednou z najznámejších a najkultovejších vrážd 20. storočia sa stal krvavý masaker tehotnej 

herečky a manželky režiséra Romana Polanskeho, Sharon Tate, a jej troch priateľov vo 

vlastnom dome v Los Angeles. Bola to práve Susan, kto väznil Sharon Tate a 16 vpichmi ju 

ubodala na smrť. Nehovoriac o nechutnom vyrezaní nenarodeného dieťatka z brucha 

v polovici 9. mesiaca tehotenstva a jej poloobesení na nylonovej niti. Susan Atkins mala 

vtedy iba 21 rokov. 

   

V pätnástich zomrela jej mama na rakovinu. Mala staršieho aj mladšieho brata, o ktorého sa 

neskôr musela starať. Otec-alkoholik nezvládal výchovu, preto často menili miesto pobytu 

a školy. Sama zarábala ako servírka či striptérka, aby ona a mladší brat mali z čoho žiť. 

V roku 1967 stretla Charlesa Mansona a stala súčasťou jeho komunity. Vyhlasoval sa za guru 

a mal silné vyžarovanie, ktoré pritiahlo do jeho Rodiny aj ostatných nasledovníkov. Pôsobil 

na nich ako vodca, ktorého chceli počúvať, otec, ktorý sa o nich staral, aj milenec - sám sa 

označoval za kráľa súlože. 

  

Mansonova Rodina nebola ničím výnimočná od podobných hipisáckych komunít existujúcich 

v 60. rokoch. Cestovali v školskom autobuse premaľovanom na čierno, užívali si drogové 

tripy, pofľakovali sa, vyberali odpadky z kontajnerov a praktizovali nespútaný sex medzi 

sebou. Problémom bola ich fascinácia násilím, čiernou mágiou, čarodejníctvom a satanom. 

Manson, ktorý si dal dokonca vytetovať hákový kríž na čelo, sa pripravoval na zánik západnej 

civilizácie, keď černosi zlikvidujú belochov, získajú na svete moc, ktorú odovzdajú práve 

vodcovi Rodiny. Projekt nazval podľa beatlesáckej pesničky Helter Skelter. 

https://web.archive.org/web/20100203035937/http:/www.webjournal.sk/clanok/2307/ovecka-hakoveho-kriza


  

"Nadišiel čas projektu Helter Skelter. Choďte do toho domu a zmasakrujte každého čo 

najbrutálnejšie. Musí to byť najstrašnejšia vražda," prikázal svojim milencom, otrokom 

a priateľom Sadie, Linde, Patricii a Texovi v predvečer brutálnej vraždy v Los Angeles. 

Okolnosti strašného činu sú známe. Susan sa vyjadrila, že napriek tomu, že ju Sharon Tate 

prosila o milosť, najmä pre jej nenarodené dieťa, len ju kruto vysmiala. Po oblízaní 

zakrvavených prstov sa Susan cítila údajne lepšie ako po orgazme a hocakom drogovom 

stave. Paradoxné je, že sama bola matkou. Susanin syn sa narodil v roku 1968, no keďže sa 

komunita o dieťa nechcela starať, dala ho na adopciu a dodnes sa o ňom nič nevie. 

  

Trest smrti sa nakoniec pretavil na trest odňatia slobody na doživotie. No po uväznení v roku 

1972 sa obrátila opäť na kresťanstvo a svojho vodcu Mansona označila za klamára, zlodeja, 

feťáka a násilníka. Za mrežami strávila 38 rokov. Jej žiadosti o prepustenie boli zamietnuté. 

Poslednú žiadosť si podala dokonca mesiac pred smrťou. Jej koniec bol smutný. Choroba 

spôsobila paralýzu 85 % tela, nemohla sa sama ani len posadiť a vôbec nemohla existovať bez 

pomoci druhých. Posledné slová ukrutnej vrahyne, ktorá sa obrátila na vieru, boli vraj: 

"Amen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak majú byť školy zatvorené, mali by sme tresnúť dvermi tak, aby to počul celý svet. 
 

Autor: Dominika Marčanová, 3. ročník bc , 21. január 2010 
Spoločnosť 

Rok 1939 bol bezpochyby jedným z najprelomovejším v dejinách ľudstva… 

 

https://web.archive.org/web/20100203040603/http:/www.webjournal.sk/clanok/2300/ak-maju-byt-skoly-zatvorene-mali-by-sme-tresnut-dvermi-tak-aby-to-pocul-cely-svet


Došlo k veľkým zmenám vo všetkých sférach ľudského života. Nás bude zaujímať, ako to 

ovplyvnilo študentov a čo ich v nasledovné obdobie čakalo. Keďže školstvo a budúca 

inteligencia boli naozaj ohrozené, všetky historické udalosti vyvrcholili 17. novembra. 

  

Po Mníchovskom diktáte, kde sa rozhodovalo o nás bez nás, bol vytvorený Slovenský štát a 15. 

marca 1939 Česko obsadila Hitlerova armáda. Samozrejme, po nočnej "porade" s prezidentom 

Háchom. Hitlerovi sa konečne podarila vec, o ktorej už dávno sníval. K srdcu si totiž zobral 

Bismarckov výrok: "Kto má Prahu, má celú Európu." 

  

Slovenskí študenti museli prestúpiť na univerzity na Slovensku, najmä na Univerzitu 

Komenského, ktorú koncom roka 1939 prezident Tiso navrhol premenovať na Slovenskú 

univerzitu. Taktiež mohli prestúpiť aj na nemecké vysoké školy v Prahe, to však väčšina 

odmietla. Na Univerzite Komenského ich však neprijali s nadšením, považovali ich za 

masarykovcov, benešovcov a čechofilov. Rektorom univerzity sa stal Dr. Vojtech Tuka, ktorý 

bol náhle menovaný za profesora. 

  

Keď  chceme rozprávať o 17.-tom novembri 1939, musíme vedieť o mnohých udalostiach, 

ktoré sa stali pred ním. Jednou veľmi dôležitou  je 28. október, teda deň osláv výročia vzniku 

Československej republiky. Tú nacisti násilne rozdelili, a to ľudí veľmi pobúrilo. Rozhodli sa 

teda zobrať oslavy demonštračne. Veľký význam tu majú letáky, ktoré sa začali objavovať už 

deň predtým. Takisto tzv. šuškanda. Ráno, 28. októbra sa začali na uliciach objavovať Česi 

s klobúkmi v rukách a trikolórou na rukávoch. Továrne a dielne prestali pracovať a ľudia si 

zdobili domy československými zástavami. Prvé ilegálne vedenie KSČ poslalo do Moskvy 

depešu, že na 28. október je naplánovaný masový štrajk a demonštrácia proti okupantom. 

V tento osudový deň sa v rozhlase z Londýna ozval aj Edvard Beneš, ktorý však vo svojom 

prejave nabádal ľudí k pokojnému vystúpeniu: ,,Pamätný 28. október si pripomenieme 

dôstojným pokojom a nádejou do budúcnosti... V deň 28. októbra sa zdržujte podľa možností 

doma a choďte najkratšou cestou len v nevyhnutných prípadoch." (J. Leikert, Ráno prišla noc). 

O akcii vedel aj Úrad ríšskeho protektora, nemecká polícia a protektorátne ministerstvo vnútra. 

Tí vypracovali súhrnnú správu o potlačení odporu, ktorú zaslali do Berlína. Hitler jej nevenoval 

veľkú pozornosť. Spoliehal sa na nemecké bezpečnostné orgány, teda na políciu a jednotky SS 

a SA. 

  

Dvadsiaty ôsmy október bol bežnou pracovnou sobotou. No vyobliekaní a československými 

farbami vyzdobení ľudia vyšli do ulíc. Okolo Václaváku to vrelo, zneli národné piesne, clivé 

Kde domov muj, ľuďom tiekli po lícach slzy. Automaticky pokračovali aj slovenskou časťou 

Nad Tatrou sa blýska, ktorá bola zakázaná. To už bolo pre Nemcov veľa. Začali zasahovať 

policajné oddiely, nasleduje hromadné zatýkanie demonštrantov. Nemeckí provokatéri 

a študenti ovládaní nemeckou tajnou políciou začali používať násilie, päsťami udierali do tvári. 

Ľud sa však biť nenechal... V popoludňajších hodinách násilie vyvrcholilo do streľby, nepokoje 

rástli. Do Černínskeho paláca, kde sídlil Úrad ríšskeho protektora, volal sám führer. Chce mať 

v stovežatej Prahe pokoj, káže nepokoje všetkými prostriedkami potlačiť. Pred šiestou hodinou 



vydal štátny tajomník Frank príkaz na radikálne vyprázdnenie Václaváku. Plnili sa väznice, 

rástol počet zranených a postrelených.  

  

Štatisticky sa protestu zúčastnilo 100-tisíc demonštrantov proti 53 dôstojníkom, 2317 

policajtom a proti 5-tisícom mužov nemeckej polície. Gestapákov bolo toľko, že sa to nedalo 

ani spočítať. (J. Leikert, Ráno prišla noc). Práve v tento deň bola prvýkrát preliata krv 

nevinného človeka v boji proti fašizmu u nás. Prvou obeťou bol robotník Václav Slezáček, 

zastrelený 18:25 na rohu Žitnej a Ve Smečkách, kde Nemci začali so zbraňami v rukách dav 

rozháňať. Mŕtvolu robotníka obhliadal český policajný lekár MUDr. Slezák. Na policajný 

formulár napísal: "Strelná rana do oblasti srdca". Vrah je dodnes neznámy. Slezáček bol 

pochovaný 4. novembra na cintoríne v Braníku. Nad jeho hrobom bolo zakázané rečniť a nebol 

prítomný ani kňaz. Zúčastnilo sa na ňom veľké množstvo Pražanov, ale aj niekoľko českých 

policajtov v uniformách a gestapo. Druhou obeťou bol 24-ročný študent medicíny Ján Opletal, 

ktorý bol  smrteľne zranený. Budem o ňom ešte veľa hovoriť, keďže práve jeho smrť bola 

dôležitým okamžikom týchto historických udalostí, ktoré vyvrcholili sedemnástym 

novembrom. 

  

Významnú  úlohu zohrali českí a zvyšok slovenských vysokoškolákov, ktorí bývali najmä 

v pražských internátoch. Hlávkári - tak boli nazývaní študenti, ktorí bývali Hlávkovej koleji, 

medzi ktorých patril aj Opletal. Ten ako podpredseda študentskej samosprávy a sociálny 

referent, mal medzi kolegami autoritu a vážnosť. Osudné poobedie 28. novembra mal tráviť so 

svojou priateľkou a spolužiačkou Maruškou Kafkovou. Spoločne sa mali učiť anatómiu. Jeho 

odhodlanie bojovať za slobodu národa sa mu nakoniec stalo osudným... 

  

Opletal bol ľavicovo orientovaný, svoje myšlienky a postoj voči nacistickým Nemcom, rád 

prezentoval verejne. Svojej profesorke z Litovelského gymnázia Márii Vaškovej sa zveril, že 

uvažuje o atentáte na niektorého nemeckého pohlavára. Dokonca uvažoval emigrovať do 

Nemecka, kde chcel pracovať v ilegalite. Jeho priateľka mala podozrenie, že o príprave 28. 

októbra vedel viac ako ostatní. Predvečer osláv bol nervózny a zamyslený. Listy, ktoré poslal 

Maruške Kafkovej, v ktorých sa zamýšľal o národe a spoločnosti, spálil. Jej osobne zakázal 

zúčastniť sa demonštrácií. 

  

Opletala postrelili o 18:30 do brucha na križovatke Žitnej a Medzibranskej. Ako sa dostal do 

nemocnice na Karlovom námestí dlho nikto nič nevedel. Podľa prednostu I. chirurgickej kliniky 

prof. MUDr. Arnolda Jiráska sa ešte dostal na námestie Petra Osvoboditele, až odtiaľ bol 

privezený na kliniku. Operoval ho prof. Pačes, ktorý o Opletalovom zranení hovoril 

nasledovne: "Išlo o škaredý priestrel. Predpokladal som, že projektil bude niekde v strede. Pri 

otvorení brušnej dutiny bolo evidentné, že ide o viacnásobný priestrel čriev jedným projektilom. 

Pravdepodobne letel z ľavej strany do malej panvy. Všetko nasvedčovalo tomu, že strela ho 

zasiahla zblízka." (J. Leikert, Ráno prišla noc). Ján sa po operácii pokojne prebúdzal a bol 

v dobrom telesnom stave. Zdanie však klamalo, bolo s ním zle. Mal potrhané hrubé aj tenké 

črevo a zápal podbrušnice. Podozrivé bolo, že o jeho zdravotný stav, a najmä o vyoperovaný 



projektil, t. j. náboj z revolveru stredného kalibru, sa zaujímalo gestapo prostredníctvom lekára 

Gollu. 

  

Presne 14 dní po postrelení, teda 11. novembra 1939 v sobotu, Ján Opletal podľahol zraneniu 

a dodýchal. Podľa chorobopisu to bolo pred obedom. Na budove v Hlávkovej koleji bola 

vyvesená čierna zástava. Pitvu stanovili na 13. novembra. Tá sa uskutočnila pred deviatou ráno 

v Ústave pre súdne lekárstvo na Albertove. Pitval sám prednosta ústavu profesor Hájek. Príčina 

smrti bola jednoznačná: postupný difúzny zápal podbrušnice.  

  

Opletalovo meno sa stalo symbolom, jeho smrť spojila študentov a ľudí po celej republike. 

Rodičia chceli Jána pochovať doma, v malej dedinke Lhota pri Nákle. Preto sa jeho kolegovia 

a spolužiaci rozhodli usporiadať v Prahe verejnú rozlúčku. Protektorátna vláda prekvapivo 

pohreb povolila. Pravdepodobne to Berlín bral ako jednu z veľkých príležitostí sa konečne 

zbaviť českej inteligencie a budúcich veľkých intelektuálov, ktorí samozrejme predstavovali 

nebezpečenstvo. Oficiálny pohreb sa uskutočnil 15. novembra o 9:30. Odhadom prišlo až 4-

tisíc ľudí. Zakázané boli akékoľvek prejavy a provokácie, ešte aj kňaz Jaroslav Krejcárek bol 

prísne varovaný policajným komisárom, aby sa zdržal prejavov, ktoré by študentov rozrušili. 

Rozlúčka spočiatku prebiehala v pokoji, doslova v tichosti. Ľudia plakali, spievali hymnu. 

  

Zrazu sa však proti zástupu vyrútilo policajné auto. To spôsobilo rozruch a napätie, zástup 

musel odstúpiť nabok. Podľa mnohých to má na svedomí fakt, že po naložení rakvy do 

pohrebného auta sa smútiaci nerozišli, ale pokračovali v zástupe ku Karlovmu námestiu. 

Udalosti sa však zrazu začali vyvíjať úplne inak. Tichá demonštrácia sa zmenila na búrlivú. 

Mnohí si môžu myslieť, že sa opakuje 28. október. Tu sa už však dostáva k slovu polícia a SS. 

Prvýkrát zaútočili na Vyšehradskej ulici. K najväčšiemu incidentu došlo pred právnickou 

fakultou.  

  

"Študenti sa chceli ukryť na pôde svojej alma mater, nemecké prepadové komando však 

akademickú pôdu ignorovalo. Až 23 študentov bolo zavlečených do Petschkovho paláca, 

surovo vypočúvaných a následne odvezených do väznice na Pankráci. V čase, keď na 

Opletalovu truhlu dopadajú hrudy rodnej hrudy v Lhote, v Berlíne začína Hitler mimoriadnu 

poradu. Tá netrvá dlho, führer bez dlhých rečí rozhodol: Všetky české vysoké školy zatvoriť, 

vodcov zaistiť a väčší počet študentov odvliecť do koncentráku. Porada pokračovala tzv. 

Aktenvermerk- om, t.j. označenie záznamu, ktorý urobil Himmler. Vysoké školy zatvorené 

s okamžitou platnosťou na tri roky, v ich budovách sa ubytujú pohotovostné jednotky SS. Za 

každého Nemca, ktorý bol pri demonštrácii zranený, budú traja študentskí vodcovia 

popravení... 

  

Je 17. november 1939, chvíľu po polnoci, začiatok konca. Akcia vošla do dejín ako 

Sonderaktion. Najprv vtrhla Nemecká tajná polícia do kancelárie Zväzu českého študentstva, 



kde sa konala normálna schôdza výboru. Väčšinu prítomných zastrelili. Ako prvú prepadli 

Hlávkovú kolej. Boli tri hodiny ráno. Rozdivení "esesáci" vylamovali dvere a mlátili 

rozospatých študentov hlava-nehlava, chlapcov i dievčatá. Pred internátom stáli autobusy, ktoré 

mali študentov odviesť do Ruzyne. Tie však nestačili a odvážali ich aj nákladné autá. 

  

"V rozpätí niekoľkých hodín sa hordy nemeckej polície vrhli aj na ďalšie internáty. Pripomínali 

svorku vlkov. Masarykova kolej, Hradčanská, Švehlova, Stará kolonie i Nová kolonie na Letnej. 

Scenár všade rovnaký. Rozospatí študenti nechápali, či je to sen, alebo skutočnosť. Ich tváre sa 

postupne sfarbovali do červena. Ako dobytok ich hnali schodmi do vysvietených jedálni, 

študovní, pivníc, kde museli bez pohnutia stáť so zdvihnutými rukami. Ponižovanie 

pokračovalo. Mnohí boli bosí, len tak, ako ich vytiahli z postelí. Nakoniec prišli vojenské autá. 

Keď nestačili, vypomohli autobusy hromadnej dopravy. Pre mnohých študentov to bola 

posledná cesta Prahou. Stovežatá sa práve prebúdzala do uplakaného rána." (J. Leikert: Ráno 

prišla tma). Dokopy Nemci zatkli 2-tisíc študentov. Zdalo sa im to málo, preto niektorých 

vyťahovali aj priamo z ich bytov. 

  

"Pri vyskakovaní  z áut a autobusov každému jednu struhli. Namiesto pozdravu. Pod silnými 

reflektormi nás hnali úzkym špalierom. Nízko nad zemou natiahli tenký drôt. Padali sme ako 

hnilé hrušky. To bol signál na ďalšie mlátenie. Mnohým rozbili hlavy a polámali rebrá... Horko-

ťažko som spoznával svojich kamarátov, takí sme boli dobití a špinaví od blata. Nesmeli sme 

sa ani pohnúť, stále na nás mierili nastavené guľomety..." (J. Leikert: Ráno prišla noc, výpoveď 

národného umelca doc. PhDr. Jana Pilařa). Tí, čo neskončili vo väzení, putovali do 

koncentrákov. Ťažko povedať, čo bolo horšie. Ráno okolo 7:00 bolo oficiálne popravených 

deväť údajných iniciátorov študentských nepokojov. 

  

Josef Adamec, nar. 18. 12. 1909 

Jan Černý, nar. 20. 11. 1914 

Ing. Marek Frauwirth, nar. 8. 12. 1911 

Dr. Jaroslav Klíma, nar. 18. 5. 1913 

Bedřich Koula, nar. 1. 3. 1913 

doc. dr. Josef Matoušek, nar. 13. 1. 1916 

dr. František Skorkovský, nar. 1. 10. 1906 

Václav Šafránek, nar. 11. 12. 1920 

Jan Weinert, nar. 18. 12. 1914 

  



Ich výber je prekvapujúci. Väčšina z nich podporovala politiku protektorátu a bola za česko-

nemecké zblíženie. 

  

Koncentrákom študentov sa stal SachSenhausen- továreň na smrť, neslávne nazývaný aj 

jatkami Berlína. Zahynul tu každý druhý väzeň. Koncentračný tábor bol pre študentov 

univerzitou života. V študentských barakoch sa tajne organizovali prednášky z rozličných 

odborov. Veľkou vzpruhou pre väznených študákov boli osobnosti ako Antonín Zápotocký, 

Ivan Sekanina, Josef Čapek a ďalší. Koncentračný tábor mal študentov, podľa Hitlera, 

prevychovať. Docielil však opak. Vychoval ich k nenávisti voči fašizmu a akémukoľvek 

násiliu. Zároveň im ukázal cestu k politickej uvedomelosti a internacionálnej solidarite. Dal im 

do rúk a sŕdc tú najsilnejšiu zbraň. Cieľom Nemcov 17. novembra 1939 nebolo len zastrašiť a 

zlomiť československý národ. Akcia mala ďalekosiahlejší zámer. Zničiť inteligenciu a duch 

národa, ktorý ich nebude potrebovať. Bolo treba samozrejme začať od školstva, to muselo 

prestať existovať ako prvé. 

  

Správy o týchto brutálnych represáliách proti študentom sa dostali do celého sveta. Najmä cez 

Slovensko, kde boli ešte akreditovaní  novinári, ktorí sa museli z Prahy stiahnuť. Palcovými 

titulkami zaplnili prvé strany svetovej tlače. O československých študentoch sa hovorilo na 

všetkých kontinentoch. Totižto, ak majú byť školy zatvorené, mali by sme tresnúť dvermi tak, 

aby to počul celý svet. Stali sa pojmom, ktorý vzbudzoval sympatie, a zároveň odpor voči 

nacistickému barbarstvu. 

  

Naplnili sa prorocké vyjadrenia redaktorov, ktorí svoje články o 17. novembri končili 

vyjadrením nádeje, že raz príde deň, keď sa tento dátum bude pripomínať na celom svete. Prišlo 

to čoskoro. Pokrokoví študenti vo svete si uvedomili, že 17. november 1939 nebol len dňom 

útoku na práva, slobodu a životy československých študentov, ale útokom na práva študentov 

na celom svete. A tak už o dva roky neskôr, 17. novembra 1941, vyhlásili v Londýne 

Medzinárodný deň študentstva.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepnutie 
 

Autor: Michaela Beňová, 3. ročník, bc, 25. január 2010 
Spoločnosť 

Deň plný slnka, dažďa, listov, očakávaní, túžob, lásky, ale aj nešťastia a naplnených 

osudov. Jednoducho mix všetkého možného aj nemožného.   

 

  

Park bol opustený, len pár jedincov na prechádzkach so svojimi štvornohými miláčikmi brázdili 

navlhnuté listy "polonahých" stromov. Deň ako každý iný, ale predsa sa niečo šírilo vzduchom. 

Mladý vyhasnutý život.  

  

Starenka so starčekom počas svojej pravidelnej zdravotnej prechádzky zbadali niečo, čo ich 

bude prenasledovať do konca života. Telo malého dievčatka bezvládne ležalo na mokrej tráve, 

na krku hlboký zárez od tenkého motúza. Bolo uškrtené. 

  

Kto môže takéto niečo urobiť? Kto je schopný takej ohavnosti? Čo len mohlo urobiť deväťročné 

dieťa, že takto skoro musel vyhasnúť jej život?  

  

Samozrejme, že nič. Ako každý deň išla zo školy, tešila sa na výtvarný krúžok, pretože milovala 

kreslenie. Mala rada veľa vecí. Ľúbila svojich rodičov aj keď nežili ako správna rodina, ale boli 

to jej rodičia, a vždy sa na nich tešila. Cez víkend na mamu, počas týždňa na otca. O týždeň sa 

https://web.archive.org/web/20100203035704/http:/www.webjournal.sk/clanok/2228/prepnutie


mala presťahovať do Rakúska k mame a k jej priateľovi. Bola nadšená. Plná očakávaní 

z nového prostredia. Minulý víkend si išla vybrať s mamou nábytok do novej izby a pekné 

hračky. Otecka to veľmi netešilo, ale veď ho bude chodiť navštevovať. Predsa ho ľúbi.  

  

Práve kráčala za ním domov, išla na obed. Oco varil jej obľúbené jedlo. Hráškovú ryžu 

a španielskeho vtáčika. "Mňam." povedala si len tak radostne pre seba, a svižne vykročila.   

  

Doma sa pekne najedla a išla sa nachystať do svojej izby na krúžok. Zrazu však zacítila na krku 

prekvapivú bolesť. Snažila sa dýchať, ale nešlo to. "Tati, prosím, pomôž mi. Prosím," chrčala 

a malé detské rúčky sa snažili dostať motúz, čo najďalej od krku. Nedalo sa. Zarezával sa čoraz 

hlbšie a hlbšie. Veľké mužské ruky nepovoľovali. Zahmlilo sa jej pred očami, posledná 

myšlienka na mamu, na všetko, čo mala rada... zomierala. Zašepkala len, "Prečo?"  

  

Malá Sára zomrela doma. Vrah odniesol bezvládne telíčko do parku a položil na trávu so 

slovami: "Keď ju nemôžem mať ja, nebudeš ju mať ani ty." 

  

Bol to jej otec, jej vzor. Človek, ktorého ľúbila nadovšetko na svete a verila mu. Otec, ktorému 

preplo, a radšej ju zabil, len aby nemusel podstúpiť potupu, že mu manželka vezme dcéru. Ako 

mohol zabiť vlastné dieťa? Bol to obyčajný egoista. Nakoniec ani nezvládol niesť následky  

svojho činu a zabil sa sám - svoje žily "pohladkal" žiletkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrípkové vírusy okolo nás 
 

Autor: Barbora Cárachová, 1. ročník bc, 26. január 2010 
Spoločnosť 

https://web.archive.org/web/20100203040003/http:/www.webjournal.sk/clanok/2312/chripkove-virusy-okolo-nas


Pri prvých príznakoch chrípky je veľmi ťažké odlíšiť, či ide o bežnú sezónnu alebo 

pandemickú – prasaciu chrípku, pretože obe sa prejavujú horúčkou, kašľom, bolesťou 

hrdla, nádchou, bolesťami kĺbov, svalov a hlavy, zimnicou i hnačkou a vracaním.  

 

Jedine na základe laboratórneho vyšetrenia je možné zistiť, ktorý typ chrípky ohrozuje vaše 

telo. Prasacia chrípka je však o to nebezpečnejšia, že jej inkubačná doba je 6 dní pred jej 

vypuknutím a až 21 dní po objavení sa prvých príznakov. Hneď pri prvotných varovných 

signáloch sa treba poradiť s lekárom, najlepšie však telefonicky, aby ste vírus nerozširovali. 

  

Najúčinnejším spôsobom, ako sa vyhnúť chrípkovým vírusom je prevencia. Je 

potrebné  dodržiavať zásady zdravej životosprávy, pravidelne sa otužovať, správne sa 

obliekať a snažiť sa o dostatočný prísun vitamínov. Ak často cestujete v MHD, nikdy si 

nesiahajte na oči, pretože oči a nos sú hlavnými vstupnými bránami pre vírusy. Tiež je dôležité 

piť dostatočne veľa tekutín, aby sa telo ľahšie zbavovalo vírusov vykašliavaním a smrkaním. 

Textilné vreckovky nahraďte papierovými a hneď po použití ich odhoďte. Pri kašlaní 

využívajte skôr hornú časť ruky a lakeť, namiesto dlane. Veľmi účinnou ochranou proti 

vírusovým ochoreniam je protivírusová maska - tzv. rúško, pretože pri kontakte zachytí až 

99,99% vírusov a zároveň ich zničí. Je však potrebné sa počas nosenia masky nedotýkať, ak 

však dôjde ku kontaktu, ruky si treba umyť mydlom alebo prostriedkom obsahujúcim alkohol. 

  

Ako najúčinnejšiu prevenciu proti chrípke lekári odporúčajú očkovanie. Zloženie očkovacích 

látok sa každoročne mení podľa vírusov aktuálnych v predchádzajúcom chrípkovom období, 

preto je určená pre každú chrípkovú sezónu nová špecifická očkovacia látka. Ľudia si čoraz 

viac uvedomujú riziko nakazenia chrípkou, o čom svedčí aj fakt, že v chrípkovej sezóne 

2000/2001 sa zaočkovalo 5,9 % populácie Slovenska, v rokoch 2007/2008 to bolo už 16,5 %. 

 

 

 

Parížske inšpirácie Martina Augistína 

 

Autor: Romana Juhásová, 1. ročník bc, 7. január 2010 

Študentský život 

Hľadáte potešenie pre vaše oči aj dušu? V obrazoch Martina Augustína nájdete čistú 

krásu. Stačí zájsť do Domu umenia na Námestí SNP, len pár krokov od Katedry 

žurnalistiky.  

https://web.archive.org/web/20100204053740/http:/www.webjournal.sk/clanok/2281/parizske-inspiracie-martina-augistina


 

V Dome umenia v Bratislave prebieha od 3. decembra 2. ročník medzinárodného textilného 

bienále. Sprievodná, avšak o nič menej zaujímavá výstava ponúka na obdiv diela významnej 

slovenskej umelkyne Boženy Augustínovej. Jej synovia Andrej a Martin zhromaždili a 

vystavili matkine obrazy pri príležitosti jej 70. nedožitého jubilea a doplnili ich aj o svoju 

vlastnú výtvarnú tvorbu. Každý z nich ponúka kolekciu prác, ktorá je už sama o sebe 

očarujúca. Ich spojenie je však jedinečné. Jemnosť a cit v dielach Boženy a Martina dokonale 

ladia a zároveň vytvárajú zaujímavý kontrast s Andrejovým sýtym akrylom. Aj keď hlavným 

lákadlom sú diela maliarky, mňa zaujali práce mladšieho z bratov, Martina, ktoré som mala 

možnosť vidieť po prvýkrát. 

  

Nevtieravé odtiene suchého pastelu vytvárajú pocit upokojujúcej jemnosti. Najpoužívanejšou 

technikou tu je netradičná kresba na japonský papier kombinovaná s kolážou. Pod pojmom 

koláž si však nepredstavujte chaoticky pozliepané obrázky z časopisov. Ide o harmonické 

vrstvenie, niektoré prvky sú zakomponované tak šikovne, že ich na prvý pohľad ani nemusíte 

postrehnúť. Ústredným motívom je žena na pozadí Paríža, ktorým sú inšpirované takmer 

všetky vystavované diela, či už je to cyklus Parížanka, Tichá pošta z Paríža, Záhrady 

Fonteanebleau, alebo obraz nazvaný La legende du Tour de France. Autor sa nezaoberá 

súčasnosťou, modernou dobou, jej výdobytkami, chybami alebo obeťami. Nadčasovo 

zachytáva prostú decentnú krásu. Nad jeho obrazmi netreba rozmýšľať, hľadať ich význam a 

diskutovať. Stačí sa len pozerať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezpečnosť na letiskách sa dá robiť aj inak 

 

Autor: Alexander Mravčák, 1. ročník bc, 5. august 2011 

Spoločnosť 

 

Keď americké elitné komando našlo a popravilo najhľadanejšieho teroristu na svete 

Usámu bin Ládina, jedna z reakcií, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach bola: 

„Znamená to, že už si môžem zobrať na palubu lietadla fľašku vody?“ 

 

Poznámka je to veľmi trefná. Aj keď je terorista číslo jeden mŕtvy, je veľmi naivné 

nazdávať sa, že to zmení niečo v bezpečnostných metódach na letiskách, ktoré sa 

za posledné roky tak zväčšovali, až nabrali absurdné rozmery. 

 

Na palubu lietadiel si vo väčšine letísk nemôžeme zobrať manikúrové nožničky, plechovku 

Coca Coly, zapaľovač, šampón či magnetickú hračku. Všetko sú to údajne 

bezpečnostné riziká, ktoré by mohli zapríčiniť pád lietadla. Keď človek prechádza cez 

kontrolnú bránu, musí si vysypať vrecká, odopnúť opasok, vytiahnuť z tašky laptop na 

samostatné preskenovanie a na mnohých letiskách už aj vyzuť topánky. Celé nastupovanie sa 

tak stalo zdĺhavým a otravným rituálom. 

 

Keď minulý rok zaviedli na amerických letiskách takzvané celotelové skenery, ktoré dokážu 

vidieť cez oblečenie a odhaliť tak, či človek neskrýva v spodnom prádle plastické trhaviny, 

zdvihla sa obrovská vlna nevôle. Asi nikomu nie je príjemné,  

keď sa zamestnanec letiska pozerá na vaše technológiou obnažené telo, aj keď 

len vo vizuáli podobnom röntgenovému snímku. Imidžu letísk nepomohlo ani to, že 

snímky, o ktorých tvrdili, že sú len zobrazené na obrazovke ale nie sú ukladané do 

pamäte počítača, unikli v hojnom počte na internet. Niektorí kritici dokonca tvrdia, že 

podobné techniky sú proti základným ľudským právam. 

Izraelská cesta 

Väčšina ľudí však letiskové procedúry považuje za nevyhnutné na zaručenie bezpečnosti na 

palube lietadiel, mysliac si, že inak to jednoducho nejde. Mýlia sa. Izraelské lietadlá sa stali 

terčom útokov ešte skôr ako lietadlá na západe a museli 

zaviesť bezpečnostné metódy už pred polstoročím. Tel Aviv sa však rozhodol pre  

úplne iný spôsob ochrany pred útokmi ako neskôr ostatné štáty a funguje na ňom 

dodnes. 

 

Ochrana má niekoľko vrstiev. Prvá je ešte pred letiskom. Na príjazdovej ceste zastavujú 

strážnici autá aby sa spýtali dve jednoduché otázky: „Ako sa máte?” 

a „Odkiaľ prichádzate?“ Na prvý pohľad sú otázky úplne nepodstatné a nemôžu 

odhaliť teroristu lepšie ako poctivá telová obhliadka, opak je však pravdou. 

 

„Otázky nie sú dôležité. To, ako sa ľudia správajú keď odpovedajú je,“ vysvetlil pre kanadský 

portál The Star expert na bezpečnosť Rafi Sela. Odborne zaškolený 

https://web.archive.org/web/20111001064712/http:/www.webjournal.sk/clanok/3179/bezpecnost-na-letiskach-sa-da-robit-aj-inak


personál dáva pozor na to, či sú ľudia pri odpovedi nervózni alebo či prejavujú iné 

podozrivé znaky. 

 

Keď vystúpite z auta a vchádzate do budovy, sledujú vás ozbrojení strážnici, ktorí sú 

tiež vyškolení na to aby odhalili podozrivé správanie. Bezpečnostné zložky si potom 

vyberajú náhodných ľudí, ktorých si odvedú nabok a preskenujú im batožinu. Rady k 

checkinom sú odsadené a ľudia nemajú dovolené zdržiavať sa vo veľkých skupinách, aby 

neboli ľahkým terčom pre podobný bombový útok, ako ten, pri ktorom v januári na 

moskovskom letisku Domodedovo zahynulo 37 ľudí a 180 sa zranilo. 

Pohľad do očí 

 

Pri termináli pasažier vytiahne pas a lístok, zatiaľčo mu zriadenec letiska kladie ďalšie otázky, 

ako napríklad „Kto zabalil vašu batožinu?“ alebo „Spustili ste ju 

odvtedy z dohľadu?“ 

 

„Celý čas sa vám pozerajú priamo do očí — čo je veľmi nepríjemné. Ale práve to je jeden zo 

spôsobov, ako sa dá zistiť či ste podozriví alebo nie. Trvá to dvadsať alebo 

dvadsaťpäť sekúnd,“ povedal Rafi Sela pre The Star. Pri identifikácii je batožina, ktorá ide do 

úložného priestoru lietadla ihneď preskenovaná. 

 

Záverečný bod, štandardná obhliadka človeka a jeho príručnej batožiny, musí byť prítomný aj 

tu. Izraelčania si však vybrali úplne iný spôsob. „Nepozerajú sa na tekutiny, nepozerajú sa na 

vaše topánky. Nepozerajú sa po ničom ako v Severnej Amerike. Jednoducho sa pozrú na vás,“ 

načrtol Rafi Sela a dodal, že v USA sa idú zodrať aby skontrolovali všetky zakázané 

predmety, ale nezaujíma ich, ako sa cestujúci správa. „Nikdy sa vám nepozrú do očí. Pritom 

to je spôsob, ako odlíšiť tých 

dobrých od tých zlých.“ 

 

Netradičný spôsob využívaný Izraelom by sa dal označiť za úspešný. Prvý aj posledný únos 

izraelského lietadla sa odohral v roku 1968, odkedy svet zaznamenal takmer osemdesiat 

ďalších vydarených únosov a množstvo pokusov. Aj letiská a aerolínie v ostatných kútoch 

sveta by si mali uvedomiť, že majú bojovať proti terorizmu a nie proti svojim pasažierom. 

Momentálne sa totiž takmer všade využíva hrubá sila bez rozumu — preveriť všetko rovnako, 

zdĺhavo a nie príliš efektívne. 

 

 
 

 

O pár dní by mal počet obyvateľstva planéty prekročiť sedem miliárd 

 

Zaujímavosti 

Autor: Ivana Popaďaková, 1. ročník mgr, 2. november 2011 

Zaujímavosti 

https://web.archive.org/web/20111123184420/http:/www.webjournal.sk/clanok/3305/o-par-dni-by-mal-pocet-obyvatelstva-planety-prekrocit-sedem-miliard


Kde sú tie časy, keď planétu Zem obývali dve miliardy ľudí a zdalo sa, že viac už 

nedokáže uniesť? Podľa posledných výskumov OSN sa 31. októbra narodí dieťa, ktoré 

bude uzatvárať presne siedmu miliardu. 

 

Nie je to vôbec tak dávno, čo svet obývalo šesť miliárd ľudí. Bolo to presne pred dvanástimi 

rokmi. Podobne to bolo aj s piatimi miliardami; počet obyvateľov sa tiež zvýšil za dvanásť 

rokov. Aká však bola minulosť? 

 

Pomalý rast počtu obyvateľstva sa zastavil až po veľkej priemyselnej revolúcii na začiatku 20. 

storočia. Išlo o najrýchlejší rast nových odvetví hospodárstva a ťažbu ropy. V doprave sa 

začali používať automobily a nastalo obdobie výroby a využitia energie. Modernizácia 

v zdravotníctve predznamenala znižovanie úmrtnosti a tým sa začal zvyšovať počet 

obyvateľov.   

  

  

Tretia priemyselná revolúcia, ktorá nastala v 60. rokoch 20. storočia priniesla ešte väčší 

rozmach počtu obyvateľstva a „svet“ sa tak začal výrazne zväčšovať. V priebehu 20. storočia 

vzrástlo osídlenie planéty o niekoľko miliárd ľudí. Aktuálny počet obyvateľov si môžete 

kedykoľvek zistiť na stránke http://www.census.gov/main/www/popclock.html. Práve podľa 

tohto merania sa vedci nazdávajú, že hranicu siedmich miliárd prekročíme už koncom tohto 

mesiaca. Obyvatelia budú pribúdať najmä v ázijských a afrických krajinách a očakáva sa, že v 

tejto dobe sa najľudnatejšou krajinou stane India. V súčasnosti má najviac obyvateľov 

susedná Čína. 

  

Na druhej strane, vynárajú sa aj obavy, či dokáže Zem uživiť takú masu ľudí. Predsa len, 

počet obyvateľov sa bude len a len zvyšovať a záložné zdroje na to nie sú pripravené. Ak sa 

tieto predpovede naplnia, tak v priebehu najbližších päťdesiatich rokov budeme musieť 

vyprodukovať také množstvo potravy ako za posledných  osem tisíc rokov. 

  

Nebojte sa jej, je to mačka! 

 

Autor: Ján Borták, 3. ročník bc , 28. október 2011 

 

Videli ste už niekedy (aspoň na fotografii) mačku zvanú sphynx (sfinga)? 

 

https://web.archive.org/web/20111123184416/http:/www.webjournal.sk/clanok/3297/nebojte-sa-jej-je-to-macka


Videli ste už niekedy (aspoň na fotografii) mačku zvanú sphynx (sfinga)? Že ste z nej mali 

husiu kožu a nevedeli ste, či je to prerastená myš alebo neznámy živočíšny druh s genetickou 

poruchou? Ak áno, boli to len zbytočné predsudky. Sfingy sú totiž láskyplným a energickým 

bezsrstým mačacím plemenom, ktoré sa vynikajúco znáša s deťmi aj s inými domácimi 

zvieratami. 

  

Energia za tri mačky 

  

Sfingy sa okrem svojej lysej kože odlišujú od bežných druhov mačiek ešte tým, že 

sú omnoho energickejšie. Prakticky neustále sa chcú hrať, skákať, 

behať, šplhať sa po skriniach, prosto šantiť. Pri hre nie sú agresívne, len si vyžadujú takmer 

ustavičnú pozornosť. Expert na mačky Don Haley odporúča aspoň dvakrát do týždňa tieto 

mačky takpovediac vyšťaviť, pričom pridáva aj jeden návod: ,,Hrajte sa s nimi dovtedy, kým 

si neľahnú na zem a nie sú schopné zo seba vydať ďalšiu energiu. Hoci sa budú snažiť 

postaviť a mozog ich bude hnať dopredu, telo kapituluje. Síce budú ospalé, no zároveň vám 

budú neuveriteľne vďačné. Sfingy totiž netúžia viac po ničom inom než po nekonečnej hre 

a zábave.“ Ich dynamický naturel spôsobuje, že sfingy majú rýchly metabolizmus. To 

znamená, že ich musíte každý deň pravidelne kŕmiť a tento cyklus nesmiete meniť. 

  

Okrem hry aj starostlivosť 

  

Hoci pri sfingách nemusíte márniť čas ich česaním, dôležité je venovať zvýšenú pozornosť 

ich koži. Keďže nemajú prakticky žiadnu srsť, musíte byť veľmi obozretní a nevystavovať ich 

priamemu slnečnému žiareniu. Mohli by dostať úpal, ktorý pre ne môže byť smrteľný. 

Obozretný treba byť aj v zime, napríklad pri vetraní bytu či domu. Sfinga je naučená na určitú 

konštantnú teplotu ovzdušia a jej prudký pokles môže tejto ,,modernej“ mačke spôsobiť 

prechladnutie. Preto je lepšie obliecť im sveter či kabát alebo výdatne vetrať len v ich 

neprítomnosti. S ich bezsrstým zjavom súvisí aj ďalšia zaujímavá skutočnosť. Vzhľadom na 

ich aktivitu a ustavičný pohyb sa zvyknú potiť, čo môže viesť k tvorbe akné. Áno, počujete 

dobre, aj sfingy môžu zápasiť s vyrážkami! Podľa doktora Haleyho je najlepšou prevenciou 

pravidelné, najlepšie týždenné kúpanie. ,,Sfingu však ku kúpaniu musíte viesť odmalička. 

Aby vydržala tých pár minút pod mydlovou vodou, mali by ste ju nejako motivovať. 

Najlepšie je, keď ju po kúpeli nakŕmite,“ dodáva odborník na najmladšie mačacie plemeno 

vyšľachtené v kanadskom Toronte. 

  

https://web.archive.org/web/20111123184416/http:/www.apriorinaked.com/


Hodí sa ku každému 

  

 Sfingy síce sú nesmierne zvedavé a agilné, no výborne vychádzajú s ľuďmi, a to aj s malými 

deťmi. Zároveň sa skvele znášajú s ostatnými zvieratami. Potvrdzuje to aj môj známy Roman 

Miller, ktorý v Kanade, kde žije a študuje, má v jednej domácnosti sfingu a obra medzi psami 

– nemeckú dogu. ,,Je fascinujúce sledovať, ako sa náš Dávid a Goliáš dokážu hrať. Hoci 

rozdiel v ich fyzických parametroch je diametrálny, obaja k sebe majú veľký rešpekt. Často sa 

stáva, že moja sfinga Joey večer zaspí na mohutnom tele dogy Jeffreyho.“ 

Nuž, ešte stále vás mačka sfinga odpudzuje a desí? Mimochodom, štandardná cena 

registrovanej mačky sfingy je tisíc eur. Teraz vás možno už neodpudzuje to roztomilé 

zvieratko, lež jej trhová hodnota... 

 

Anna Hrindová: Dobrý učiteľ je vzácny druh 

 

Autor: Filip Hanker, 2. ročník mgr, 16. október 2011 

Osobnosti univerzity 

Pracovala v mnohých krajinách a momentálne okrem pôsobenia v Katare, Bruseli a ČR 

vyučuje aj na Slovensku. Hovorí, že mladí ľudia by si mali predĺžiť štúdium a využiť ho 

na stáže a výmenné pobyty. Nepáči sa jej, že študenti filozofických odborov nevedia 

dobre po nemecky. Doktorka Anna Hrindová. 

 

Začali ste študovať ešte za komunizmu a vraj ste mali problémy s prijatím... 

  

Študovala som hru na klavíri v Košiciach. Zistila som, že u nás je úroveň výučby v mojom 

odbore nižšia v porovnaní so susedmi a dieru do sveta nespravím, tak som sa v 16-tich rokoch 

začala orientovať i na jazyky. Prijali ma na hudobnú vedu do Prahy – a to som mala veľké 

šťastie. Pôvodne mi napísali, že som prijímacie skúšky neurobila. Ale otec sa dostal 

k výsledkovej listine a podľa nej som bola prijatá – skončila som ako druhá. Po „reklamácii“ 

u vedenia školy ma napokon prijali. To boli komunistické maniere. 

  

  

Bolo aj štúdium hudobnej vedy nasiaknuté ideológiou? 

  

Našťastie nie. Až na jednu politickú osobu boli vyučujúci v Prahe samé schopné osobnosti. Aj 

atmosféra v Prahe bola oveľa uvoľnenejšia. Nemuseli sme napríklad ísť na prvého mája. 

https://web.archive.org/web/20111019054940/http:/www.webjournal.sk/clanok/3290/anna-hrindova-dobry-ucitel-je-vzacny-druh


Vysokú školu som dokončila už po revolúcii a ďalej som študovala manažment kultúry 

v Nemecku. Potom som vyhrala konkurz na manažérku Pražského komorného orchestra bez 

dirigenta. Zrejme aj preto, že tento obor u nás nikto dovtedy neštudoval (smiech). 

Už s nimi ste teda zrejme veľa cestovali. 

Áno, pravidelne. A aj som im veľa ciest vymýšľala. Sedela som v archíve, potom pri mape 

sveta. Vyberala som také netradičné lokality ako Malajzia, Singapur, Guatemala, Peru, Mexiko, 

arabské štáty. Obvykle sa jazdí úplne inde – do Nemecka, Japonska... dobre tam platia, záujem 

je veľký. Mne však vždy išlo o propagáciu značky. Hudobníkom sa to niekedy nepáčilo, lebo 

´peniaze sú viac´ (smiech). 

  

  

Potom ste dlhú dobu žili v pre nás exotickej krajine, v Malajzii. 

  

Zakladali sme si s manželom – hudobníkom rodinu a chceli sme ísť niekam do teplých krajín. 

Muž vyhral konkurz v Kuala Lumpur, kde sa zakladal orchester. Odtiaľ som organizovala 

koncerty pre rôzne  hudobné telesá po celom svete. Pracovala som tak niekoľko rokov – cez e-

maily, telefón, často som cestovala. Po pár rokoch som však už začala strácať kontakt so 

skutočnou hudbou. 

  

Rokmi strávenými v koncertných sálach ma najviac oslovili tzv. family concerts: koncerty pre 

celé rodiny. Začala som sa tejto téme venovať, spravila som si vďaka tomu doktorát v Bratislave 

na katedre hudobnej vedy. V tom čase som sa začala odvracať od manažmentu k vymýšľaniu 

vzdelávacích projektov. 

  

  

Vzdelávaniu sa venujete doposiaľ. Aký aspekt je v popredí v súčasnosti? 

  

Chcem zlepšiť kvalitu umeleckej výučby na Slovensku. V užšom zmysle mi ide o pozdvihnutie 

takzvanej poučenej interpretácie. Cieľom je kritická reflexia našich vlastných interpretačných 

štýlov, ktoré sa musia v prvom rade opierať o všetky dostupné historické dokumentácie, dobové 

pramene a všetky zdroje, ktoré môžeme študovať.  Náš najnovší praktický zámer sa volá 

Urobme vzdelávanie dômyselnejším. Práve otvárame medzinárodné majstrovské interpretačné 

kurzy Stredoeurópskej hudobnej akadémie. Prosím povedzte študentom, že u nás majú 

možnosť získať štipendiá. Viac na www. edumema.eu. 

  

https://web.archive.org/web/20111019054940/http:/www.edumema.eu/


  

V čom sa pri výučbe vysokoškolákov robia podľa vás chyby? 

  

Mám pocit, že sa od študentov vyžaduje príliš veľa vedomostí – ale ten kľúč, ako spájať 

a prepojiť vedomosti, know-how, často chýba. Prehľadovými informáciami si skôr cvičíme 

mozog, ale podľa mňa nie je nutné takto zaťažovať hlavu. Vysokoškolskí študenti by sa počas 

svojho štúdia mali správne zorientovať. Zvážiť  si svoje hodnoty a priority, od osobných po 

všeobecné a položiť si otázku, ktoré miesto v ich rebríčku má vzdelanie. Študenti majú na VŠ 

štúdiu dostávať návod, ako pracovať s informáciami. Memorovanie v študentovi nerozvinie ani 

ďalšie dôležité schopnosti – komunikovať, „predať “ svoje znalosti, prezentovať svoje nápady 

a názory.. 

  

  

Ako vyučujete vy? 

  

Skúšam pochopiť, kde sa moji študenti práve „nachádzajú“ a čo sú schopní vytvoriť. Učím 

metódou IB (international bakalariat), teda otázkami. Chcem, aby študenti veľa 

prezentovali.  Veľa sa pritom  naučia, získajú vystupovanie... mladí ľudia sa musia pýtať, 

prepájať informácie, tvoriť. S know-how získajú časom aj skúsenosti – a to všetko ich 

s pomocou zdravia, zdravého sebavedomia, rodiny a dobrých priateľov musí viesť k úspešnej 

praxi. 

  

  

Myslíte si, že prílišné vedenie študentov k memorovaniu ich demotivuje? 

  

Ani nie. Memorovanie je do určitej miery potrebné. Motivácia je niečo iné: je v každom z nás, 

škola ju príliš nemení, ale mala by ju čo najviac podnecovať. Čo študent do svojej prípravy 

vloží, to sa mu vráti. Vidím to aj na svojich študentoch. Motivovaný študent si predsa môže 

okrem povinných predmetov vybrať aj mnoho voliteľných, aby mu štúdium dalo viac. Dôležité 

je už zázemie študenta – v akom poradí je vzdelanie v rebríčku jeho hodnôt. 

  

  

A nemôže ich znechutiť mnoho povinných prác? 



  

Odporúčam, aby si študenti vyberali také témy seminárnych prác a diplomovky, ktoré ich 

skutočne  zaujímajú, ku ktorým majú možnosť získať veľa podkladov a ktoré majú nejaký 

význam pre nich, ich odbor a pre naše okolie. Vtedy bude aj ich motivácia bude rádovo 

silnejšia. Študent má z 50 % vyhrané, keď si správne zvolí vhodnú tému. 

  

  

Čo ešte chýba mladým ľuďom, ktorí skončili strednú školu? 

  

Keď študujete filozofiu, muzikológiu, estetiku či históriu, základ odbornej literatúry je 

v nemčine. Je zarážajúce, že tento jazyk študenti nevedia. Pri muzikológii sú preložené len 

základné diela, ostatné treba čítať po nemecky. Na vysokú školu je na tieto odbory potrebné 

prísť s nemčinou alebo na nej hneď začať veľmi intenzívne pracovať. Angličtinu považujem za 

nevyhnutný základ do života, ale pre spomínané obory je nemčina nevyhnutná. 

  

  

Na druhej strane, dnešným študentom nechýba odvaha, zapálenosť  a takzvaný drive... 

  

To je správne. Verím, že mladí ľudia majú robiť veľké veci. Nie sú ešte skazení, majú veľa 

energie a krídla – odvahu robiť veľké veci. A toto funguje fantasticky! Neskôr veľa ľudí stráca 

odvahu aj rozlet – boja sa napríklad, či sa uživia, robia preto veľa kompromisov. Strach je 

strašný nepriateľ. 

  

Na druhej strane, ak chcete v živote niečo realizovať, peniaze sú jednoducho potrebné a treba 

si ich byť vedomý.  Myslím si, že študenti nevedia  pracovať s peniazmi. Na školách sa to neučí 

a naša spoločnosť im často neukazuje dobré príklady: vzory naobliekaných „celebrít“ 

a „neomalených“ podnikateľov v drahých autách sú mätúce. 

  

  

Pokiaľ študent chce robiť vo vede či v školstve, veľkú výplatu mať nebude. Ak ju bude chcieť, 

bude musieť robiť kompromisy a mať ďalšie zamestnania. 

  



Máme veľa vynikajúcich mozgov, ktoré potom robia odborné kompromisy, lebo nie sú 

dostatočne ocenení. Systém oceňovania pedagógov je u nás veľmi nedôstojný. Avšak 

nezabúdajme na dôležité: práca vo vede a vzdelávaní prináša ohromnú intelektuálnu 

satisfakciu, ktoré sa nemeria peniazmi. 

  

 

Čím je to spôsobené, že sú platy pedagógov nastavené tak nízko? 

  

Spoločnosť si čiastočne prestala vážiť túto profesiu, ale prispeli k tomu i niektorí priemerní 

a podpriemerní učitelia. Keby si ich rodičia aj študenti viac všímali a skúšali oceniť tých 

nadpriemerných, možno by sa to zmenilo. 

  

Pre mňa osobne je dôležité, kto učí moje deti. Keď sa pýtam môjho 11-ročného syna, prečo 

nechce ísť do slovenskej školy, povie, že učitelia sú často nepripravení. Porovnáva to so 

zahraničnou školou, kde chodí, keď nie sme na Slovensku. Iste,  druhá škola je súkromná 

a učitelia majú asi väčšiu motiváciu pripravovať sa na vyučovanie. 

  

Platy učiteľov a ich kvalita majú ísť ako ruka v rukáve. Aj na slovenských školách sú dobrí 

a vynikajúci učitelia, ktorí na sebe pracujú, len by ich malo byť oveľa viac. A mali by byť podľa 

toho aj ocenení. 

  

  

Bolo by zaujímavé urobiť prieskum, ako kvalitu výučby pedagógov vnímajú študenti. 

  

Na jednej mojej hodine sme experimentovali. Študenti mali napísať, koľko pedagógov od 

základnej školy po vysokú školu, vrátane nej, ich skutočne oslovilo. Zvyčajne uviedli iba dve 

alebo tri mená! A to ich počas približne 16 rokov štúdia učí povedzme okolo 35 

pedagógov.  Dobrý učiteľ je vzácny druh (smiech, následne výraz smútku). 

  

 

Pomohlo by kvalite učiteľov plošné zvýšenie ich výplat? 

  



Nie, pretože kvalita je individuálna. Dala by som väčšiu slobodu riaditeľom škôl, aby 

odmeňovali najlepších učiteľov. Pretože pracovať na sebe sa nenaučíte, pokiaľ to ako mladý 

pedagóg už neviete a nechcete. A tých, ktorí to vedia a chcú, treba patrične oceniť. 

  

  

Vráťme sa k študentom. Aká je ich kvalita? 

  

Kvalita študentov je rôzna. Obvykle je priamo závislá od rodinného zázemia, záujmu o kultúru 

a vzdelania u ich rodičov. Tiež je dôležité, čím študent živí svoju dušu. A malo by to byť 

čítaním, stretávaním sa a diskutovaním, napríklad o dobrej knihe. Alebo chodením na výstavy, 

koncerty a do divadla. Nie posielaním správ o všednom živote cez sociálne siete (internetové, 

typu Facebook, pozn. red.), ale trávením tohto času spoločne a kultúrne. 

  

  

Nemôže ísť v prípade sociálnych sietí o začarovaný kruh? Ľudia sa nestíhajú stretávať, fyzický 

kontakt suplujú sociálnymi sieťami, následne majú ešte menej času na stretávanie sa 

i obohacovanie duše. 

  

Nemám na to konečný názor. Komunikácia cez sociálne siete môže byť zábavná, ale i 

lacná.  Pre človeka je veľmi dôležité, čím „kŕmi“ svoj mozog a svoju dušu. Netreba strácať čas. 

  

  

Čo namiesto sociálnych sietí odporúčate študentom hudobnej vedy, muzikológom a pre 

podobné obory? 

  

Mohli by zorganizovať domáce koncerty pre rodičov, spolužiakov, známych. Alebo si spoločne 

čítať poéziu. Diskutovať o literárnych predlohách operných diel. Založiť si krúžok, ktorý by 

cez umenie, históriu skultúrňoval našich politikov (smiech). Hrať malým deťom divadlo. Mali 

by si vymyslieť činnosť, cez ktorú ukážu ďalším ľuďom to, čo by inak asi nespoznali. Umenie 

je katarzné a budú mať aj ohromnú zábavu! Navyše môžu získať nadšencov, priateľov na celý 

život, a časom možno aj sponzorov. 

  

  



Prejdime ku kvalite škôl. Je dobrá? 

  

Nie. Chrlíme strašne veľa študentov. A na takúto výučbu potrebujeme aj veľa pedagógov. 

Nerobí sa dostatočná a precízna selekcia ani na jednej strane. Dôvod je úplne jasný, škola 

potrebuje financie, prideľované „na hlavu študenta“. A potom trpí kvalita a následne dobré 

meno vysokých škôl... 

  

  

Mali by školy aj na váš odbor – hudobná veda – prijímať podstatne menej študentov? 

  

Určite. Za môjho štúdia to bolo šesť až sedem absolventov do roka a úplne to pre odbor stačilo. 

Dnes chrlíme veľa priemerných absolventov, ktorí sa neuplatnia ani v príbuzných odboroch. 

  

  

Ako je to s kvalitou vzdelania v tomto obore? 

  

Naša katedra sa snaží vyberať kvalitných vyučujúcich. Za posledné tri – štyri roky pozýva aj 

externých vyučujúcich so skúsenosťami, popredných odborníkov vo svojom obore. Sú to nové 

impulzy pre odbor aj pre živší záujem študentov. 

  

  

Takže študent dostane kvalitné vzdelanie a následne nemá problém nájsť si prácu? 

  

Nie, nemá, ak je naozaj dobrý, ak je lepší ako ostatní. Študentom veľmi odporúčam, aby počas 

školy vycestovali do zahraničia na iné univerzity, stáže. Pomôže im to v uplatnení sa, keďže 

titul z našich škôl im nemusí stačiť. Som prekvapená, že tieto možnosti využíva málo študentov 

v porovnaní napríklad s ČR alebo Nemeckom. Pokojne si predlžujte štúdium o mnoho rokov 

a choďte študovať aj inde. Alebo začnite študovať ešte iný odbor, alebo rovnaký na inej škole. 

  

  



Každý ďalší rok štúdia sa však pripláca... 

  

Nie som zbehlá v tom, koľko to stojí. Ale veď investícia do štúdia je najlepšou investíciou 

v živote.. Určite sú aj ekonomické možnosti: napríklad študenti z Bratislavy by bežne mohli 

navštevovať prednášky vo Viedni, je to blízko a mohlo by im to veľa dať. Avšak  ideálne je 

stráviť celé semestre intenzívnym štúdiom v zahraničí – a viackrát, v rôznych krajinách 

a viacerých jazykoch. Končiť štúdium už po piatich rokoch je obrovská škoda. 

  

  

Aký máte názor na kariéru už počas štúdia? 

  

Pre študentov je atraktívna a potrebujú si pomôcť aj finančne. Ale môže to byť aj 

kontraproduktívne. Študent si totiž obmedzuje svoje ďalšie možnosti. Vidím mnohých mladých 

a zvlášť šikovných ľudí, ktorí si držia svoje drobné alebo rysujúce sa pracovné pozície v obave, 

že ich niekto predbehne. Ja tomu neverím. Schopných ľudí je stále málo a vždy si nájdu cestu. 

Ale keď už začne pôsobiť fenomén strachu, možnosti končia. 

  

Pritom strach nie je veľmi namieste. Sme v kultúrnom a oproti väčšine sveta bohatom 

stredoeurópskom prostredí a máme sociálne istoty. Niet sa čoho báť. A čím viac si študenti 

otvoria dvere, tým lepšie sa uplatnia. 

  

Poznámka autora: Rozhovor s vedúcim Katedry hudobnej vedy FiF UK doc. Mgr. Vladimírom 

Zvarom, PhD. sa autorom projektu Osobnosti univerzity portálu Webjournal.sk nepodarilo 

uskutočniť kvôli jeho pracovnej zaneprázdnenosti. 

 

Július Matulčík: Učenie a vzdelávanie sa stávajú životným štýlom 

 

Autor: Nikola Bajánová, 1. ročník mgr, 9. október 2011 

Osobnosti univerzity 

Niektoré vedy sa do verejného povedomia potrebujú ešte len poriadne dostať. To možno 

tvrdiť aj o relatívne mladom odbore u nás – andragogike. Práve preto sme sa o nej 

rozprávali s vedúcim Katedry andragogiky na Univerzite Komenského Doc. PhDr. 

Júliusom Matulčíkom, PhD., ktorý nám priblížil nielen jej históriu a predmet, ale aj 

výhody štúdia.  

 

https://web.archive.org/web/20111019054928/http:/www.webjournal.sk/clanok/3263/julius-matulcik-ucenie-a-vzdelavanie-sa-stavaju-zivotnym-stylom


Andragogika nepatrí k odborom, ktoré sú v povedomí verejnosti zapísané ako samozrejmosť. 

Ako by ste bežnému človeku priblížili tento pojem a predmet jej skúmania? 

  

Máte pravdu, andragogika ako názov vedného a študijného odboru je na Slovensku takmer 20 

rokov, i keď sa prvýkrát tento termín objavil už v roku 1833 v Nemecku. Ak by som mal laikovi 

veľmi rýchlo priblížiť podstatu tohto odboru, tak by som povedal, že andragogika je vlastne 

pedagogika dospelých, čo ale nie je celkom presné. 

  

Rozdiel medzi nimi by ste vysvetlili ako? 

  

Andragogika sa vyvinula z pedagogiky dospelých. Problematika alebo teória výchovy a 

vzdelávania dospelých sa skutočne začala vyvíjať na pôde pedagogiky. Preto aj ten názov 

pedagogika dospelých. Z hľadiska vývoja, čím viac sa rozpracovávali teoretické otázky, tým 

nástojčivejšie sa začali ukazovať aj rozdiely medzi výchovou a vzdelávaním dospelého a 

výchovou a vzdelávaním detí. Začalo sa teda prejavovať, že aj rozdiely medzi pedagogikou a 

tým, čo dnes nazývame andragogikou, sú čoraz väčšie. K tomu pristúpili aj určité 

terminologické nedostatky, týkajúce sa pojmu pedagogika dospelých. Pedagogika aj 

andragogika majú spoločný grécky pôvod. Je to zložené pôvodne z dvoch slov. Pedagogika 

„pais“ znamená chlapec, dieťa alebo „gejn“ znamená vedenie, čiže doslova je to vedenie 

chlapcov alebo detí. A andragogika je podobne odvodený termín „aner“ čiže muž, dospelý, od 

toho genitív andros, čiže vedenie dospelých. 

  

V Grécku sa  ženy a dievčatá nevychovávali, preto sa hovorí iba o vedení chlapcov alebo mužov 

v historickom kontexte. Využitím novej terminológie, ktorú použil v roku 1833 nemecký učiteľ 

Alexander Kapp, sa tento nedostatok v pomenovaní odboru odstránil. Máme tu vedľa seba dve 

rovnocenné disciplíny, staršiu pedagogiku, z ktorej sa andragogika vyvinula a mladšiu 

adragogiku, ktorá je rozpracovaná od polovičky 20. storočia vďaka zakladateľom andragogiky 

Heinrichovi Hanselmannovi zo Švajčiarska a Franzovi Peglerovi z Nemecka. Od 90. rokov 

spoznávame oficiálne pomenovanie andragogika aj v názve našej katedry. Trošku sa už 

dostávame do povedomia verejnosti, najmä aj vďaka našim absolventom. Svedčí o tom fakt, že 

mnoho nových študentov prichádza na odporúčanie tých, čo u nás štúdium absolvovali. 

  

Takže tieto dva odbory majú k sebe najbližšie, aj napriek tomu, že sa rozdiely medzi nimi časom 

prehlbovali? 

  

Ani by som nepovedal, že sa rozdiely prehlbovali, skôr sa začali viacej prejavovať.  Dnes už 

nehovoríme len o celoživotnom vzdelávaní, ale aj o celoživotnom učení sa. No a aj z tohto 

pohľadu je vzťah medzi pedagogikou a andragogikou veľmi blízky. Nielen vďaka tomu, že 



andragogika vyšla z pedagogiky. V rámci edukačného kontinua môžeme hovoriť o tom, že 

pedagogika sa zaoberá obdobím detstva a dospievania a presne na jej výsledky nadväzuje 

andragogika. Na tú zase nadväzuje geragogika – ako tretí subsystém v rámci edukačných vied. 

  

V minulosti sa predpokladalo, že sa metódy výchovy detí môžu aplikovať aj pri vzdelávaní 

dospelých. Ako sa prišlo na tento omyl? 

  

Prví učitelia skutočne aplikovali a často mechanicky opakovali spôsoby a metódy pri 

vzdelávaní dospelých tak, ako sa to robilo v práci s deťmi. Andragogika vznikla aj vďaka tomu, 

že sa začali teoreticky skúmať a identifikovať rozdiely medzi dieťaťom a dospelým. Zistilo sa, 

že osobnosť dospelého človeka je z hľadiska vzdelávania celkom iná ako osobnosť dieťaťa, a 

že si logicky vyžaduje aj rozdielny prístup. Napriek tomu, že na svete existuje viacero navzájom 

odlišujúcich sa koncepcií andragogiky, prakticky všetky vychádzajú práve z tohto východiska. 

Dospelý človek je iný, učí sa iným spôsobom, a hlavne motivácia jeho vzdelávania sa je iná 

ako u detí. Aj to hovorí o opodstatnení andragogiky, ktorá sa zaoberá aj takýmito osobitosťami 

vzdelávania človeka. 

  

Prečo je podľa vás dôležité venovať sa vzdelávaniu dospelých? 

  

Je to životná nevyhnutnosť. V roku 1994  sa uskutočnila konferencia o celoživotnom učení sa, 

kde odborníci konštatovali, že sa učenie a vzdelávanie stávajú životnou potrebou a životným 

štýlom. Prví teoretici  poukázali na to, že iba školský systém nedokáže poskytnúť všetko 

vzdelanie, ktoré bude človek v budúcnosti potrebovať. Dynamika vývoja poznania je taká 

úžasná, že objektívna konzervatívnosť škôl na ňu nestačí reagovať a reflektovať tento vývoj. 

Spomínaní teoretici pozmenili známe „škola nás učí pre život“ na menej známe  - ale podľa 

mňa pravdivejšie – „škola nás pripravuje pre ďalšie vzdelávanie“. To je ten pravý rozmer. V 

dobrom slova zmysle sme z hľadiska celoživotných potrieb či už v práci, v osobnom, v 

spoločenskom živote odsúdení sa neustále vzdelávať. Dospelý človek je aj prirodzene zvedavý, 

nielen deti chcú poznať nové veci. Učíme sa aj to, čo nepotrebujeme priamo pre našu situáciu, 

ale jednoducho o to máme záujem. 

  

Súvisí podľa vás potreba celoživotného alebo ďalšieho vzdelávania aj so súčasnou situáciou, 

kedy prijímame nadmerné množstvo informácií a podnetov z okolia? 

  

Určite áno, tá dynamika života je oproti minulosti úžasná. Technologické výdobytky nás nútia 

učiť sa ako sa dostať k informáciám. 

  



Nakoľko sú ľudia otvorení takémuto vzdelávaniu? Majú o to záujem? 

  

I napriek slabej informovanosti áno. Ak by som sa oprel o štatistiky, tak by sme jasne videli, že 

toho odborného vzdelávania sa zúčastňujú ľudia v závislosti od ich ich profesijného uplatnenia. 

Zároveň platí taká paradoxná úmera – čím je človek vzdelanejší a kvalifikovanejší, tým viac aj 

pociťuje potrebu vzdelávať sa. A naopak,  ľudia menej kvalifikovaní a nevzdelaní, ktorí by to 

možno potrebovali viac, si túto potrebu neuvedomujú. Vzdelaných ľudí, s vyššou kvalifikáciou 

netreba veľmi presviedčať o tom, aby sa ďalej vzdelávali. Myslím si, že aj deti by si mali už 

uvedomovať, že to vzdelanie je potrebné a nekončí s koncom povinnej školskej dochádzky, 

získaním maturitného vysvedčenia prípadne vysokoškolským diplomom. V tomto chýba aj 

určitá osveta. Napríklad aj prostredníctvom vzdelávania by sa dalo predchádzať 

nezamestnanosti, čo by bolo prirodzene lepšie, ako ju riešiť potom, keď už je neskoro. Tento 

problém však platí celosvetovo. Napríklad aj v krajinách, kde je dosiahnutý vysoký štandard 

životnej úrovne, je takáto prevencia zanedbávaná. 

  

Nepotláča či nevyvracia andragogika pohľad, ktorý tvrdí, že ľudská skúsenosť je pravým 

zdrojom poznania? 

  

Práve naopak. V andragogike je skúsenosť základnou kategóriou, s ktorou pracujeme. Je to 

jeden z odlišujúcich znakov voči učeniu detí. Pre ne sú ciele vzdelania často veľmi abstraktné 

a ťažké na pochopenie. Dospelý človek rozhodnutý vzdelávať sa najčastejšie rieši aktuálnu 

potrebu. A tak celý proces vzdelávania, ktorý má viesť k lepšej kvalifikácii, pravdepodobne aj 

k lepšiemu ohodnoteniu, stojí na životnej skúsenosti – osobnej, pracovnej ale aj tej edukačnej. 

Najmä ľudia, zvyknutí vzdelávať sa, prežívajú z učenia väčšiu radosť. U dospelých je teda 

skúsenosť priam nevyhnutná. Ako vysokoškolský učiteľ môžem spomenúť aj konkrétny 

príklad. Keď idem ako lektor náhodou medzi dospelých a potrebujem nejaký teoretický 

problém názorne vysvetliť, stačí spomenúť prípady z praxe a dôjde k prepojeniu poznatku s 

praktickou skúsenosťou. U študentov musím tie poznatky z praxe priniesť alebo ich vymyslieť. 

V tomto zmysle je ten proces pre učiteľa zaujímavý, pretože každý dospelý človek má rozdielnu 

individuálnu skúsenosť. Ja môžem potom tieto rozdiely ako pozorovateľ porovnávať a 

hodnotiť. 

  

Čo je na poslaní andragóga najťažšie?    

Asi najťažšie je vykonať rozhodnutie, či je to to pravé, čo chcem robiť. Ak si vyberieme 

správne, tak potom na tej práci nemôže byť nič ťažké. Hovoríme o tvorivej práci, denne sa v 

praxi stretávame s novými situáciami. Mojou vlastnou motiváciou bolo, že predmet 

andragogiky a práca ako taká sa mi zdá rozmanitejšia a zložitejšia ako práca s detským svetom. 

  

S akými problémami sa ako vedúci katedry stretávate? 



  

Pravdepodobne tým veterným mlynom bude konzervativizmus v nazeraní na pedagogiku a 

andragogiku stojacich vedľa seba. Problematický je fakt, že sa stále tieto dva odbory veľmi 

nerozlišujú. Občas sa objavia tendencie integrovať andragogiku naspäť do pedagogiky. Mnohí 

pedagógovia tak uvažujú preto, že sa andragogikou veľmi nezaoberajú a nevyznajú sa v nej 

dokonale. Ja mám tú výhodu, že som z pedagogiky vyšiel, relatívne dobre ju poznám a dobre 

poznám aj andragogiku. Ale vyskytnú sa aj odborníci, čo sa popri pedagogike zaoberajú našou 

vedou. Aj pravdepodobne najväčší odborník z oblasti pedagogiky profesor Švec vehementne 

presadzuje samostatnosť andragogiky. Nedávno ma oslovil k spolupráci na tvorbe encyklopédie 

edukačných vied, čiže by v nej malo byť vymedzené miesto aj pre odbor andragogika. O dorast 

a záujem o štúdium sa nebojím. Ten je tu stále pretože platí, že po štúdiu u nás sa dá dobre 

uplatniť. 

 

Do funkcie prorektora pre medzinárodné vzťahy ste nastúpili vo februári. Ako vnímate svoje 

poslanie po prvých týždňoch na tejto pozícii? 

  

Už z názvu mojej funkcie vyplýva, že som zodpovedný za medzinárodné vzťahy UK a od toho 

sa odvíja množstvo rôznych úloh a povinností.  Veľmi významná je z môjho pohľadu otázka 

mobility študentov, ale aj zamestnancov univerzity. Predtým, než som sa stal prorektorom, 

pôsobil som ako prodekan na Fakulte managementu. Táto fakulta má už roky veľmi dobré 

vzťahy v rámci mobility študentov. Takmer každý študent FM UK sa buď v priebehu 

bakalárskeho alebo magisterského štúdia dostane v rámci programu Erasmus aspoň na jeden 

semester do zahraničia. A práve títo študenti, ktorí štúdium v zahraničí skúsia, si ho veľmi 

pochvaľujú. Dal som si predsavzatie pri nástupe do novej funkcie zaangažovať do mobility 

v oveľa väčšej miere aj ostatné fakulty UK. Aj podľa poslednej štatistiky je Fakulta 

managementu ďaleko vpredu pred ostatnými fakultami. Čísla sú, prirodzene, jedno, no dôležitá 

je aj kvalita. Som presvedčený, že každému študentovi dá semester, či dva, strávené v zahraničí 

veľmi veľa. 

  

V čom sú, podľa Vás, študenti so skúsenosťami zo zahraničia vo výhode pred ostatnými? 

  

Okrem odborných skúseností, si v novom prostredí zdokonalia cudzí jazyk, spoznajú novú 

kultúru, nové prostredie, nových ľudí. Dlhodobo som pracoval v bankovom sektore a spoznal 

som tu na Slovensku, ale aj v zahraničí, mnohých špičkových manažérov firiem a bánk. Viem 

z rozhovorov s nimi, že len privítajú, ak k nim príde absolvent, ktorý už má skúsenosti zo 

zahraničia a aktívne ovláda aspoň jeden cudzí jazyk. 

  



Iste aj miera rozvinutia mobility študentov a zamestnancov univerzity sa odráža v jej hodnotení 

a pozícii v rebríčku univerzít na svete. Univerzita Komenského sa pohybuje na hranici prvej 

a druhej päťstovky najúspešnejších univerzít. Ako sa na tento fakt pozeráte? 

 

Na úvod treba povedať, že vo svete existujú rôzne rankingové agentúry. Podľa niektorých sme 

v prvej päťstovke, podľa iných nie. Je to predovšetkým o kvalite univerzity, ale aj 

o podmienkach, ktoré má. Možno to vyznie nepresvedčivo, no je to aj otázka peňazí, otázka 

investícii do vzdelania. Keďže som žil dlhé roky v zahraničí, dobre poznám situáciu a pracovné 

podmienky aj na mnohých zahraničných univerzitách. Preto si kladiem provokujúcu otázku, že 

v súvislosti s rankingom je dôležité hovoriť aj o rankingu ohodnotenia zamestnancov univerzít. 

Či sú teda napríklad zamestnanci najstaršej a najväčšej univerzity na Slovensku aj primerane 

ohodnotení v porovnaní s univerzitami, ktoré sa v rankingoch umiestnili pred UK. Prirodzene, 

tá práca, ktorú na univerzite robíme, nie je len o peniazoch. Hovorím nielen za seba, lebo som 

presvedčený, že to platí pre nás všetkých, pre celé vedenie UK, pre všetkých jej zamestnancov. 

Táto práca je pre nás predovšetkým cťou, sme hrdí, že môžeme viesť našu „alma mater. 

  

Máte bohaté skúsenosti nielen ako prodekan fakulty managementu, ale aj z bankového sektora. 

Čo podľa vás rozhodlo o vašom zvolení senátom do pozície prorektora UK pre medzinárodné 

vzťahy? 

 

Keď pána rektora Mičietu zvolili do tejto funkcie, následne ma oslovil s ponukou pôsobiť po 

jeho boku ako prorektor. Myslím si, že k tomu prispelo aj moje dlhoročné pôsobenie v zahraničí 

a stále živé kontakty, ktoré v cudzine mám. Rovnako aj moje jazykové znalosti, keďže aktívne 

ovládam niekoľko svetových jazykov. Univerzita, prirodzene, nie je podnikateľský subjekt, no 

rovnako potrebuje dobrých manažérov. Keď si uvedomíme, že máme približne 28 tisíc 

študentov, viac ako 4 tisíc zamestnancov a rôzne zdroje, ktoré treba efektívne spravovať 

a starať sa o ne, tak určite je to neľahká manažérska úloha. Aj tam vidím spolu s pánom 

rektorom a kolegami z vedenia UK priestor na určité zlepšenie. 

  

Študenti, ktorí sa vracajú zo zahraničných študijných pobytov, zistia, že v Európe je mnohokrát 

vysokoškolské štúdium o niečom inom. Často majú na tvárach po návrate domov kyslý úsmev 

z reality, ktorá ich na našej univerzite čaká. Ako to vnímate? 

 

Pracoval som dlhé roky vo Švajčiarsku a tam som získal významné kontakty aj na univerzitách. 

Ani všade na „západe“, ani všade v zahraničí nie je všetko špičkové. Aj v zahraničí nájdeme 

množstvo univerzít, ktoré zďaleka nie sú tam, kde je už dnes Univerzita Komenského. Treba 

porovnávať porovnateľné. Prirodzene, nemôžeme porovnávať našu univerzitu s Harvardom či 

Cambridgeom, ich podmienky sú úplne inde, ako naše. Mobilita študentov UK sa uskutočňuje 

aj s kvalitnými univerzitami, sídliacimi napríklad v Holandsku, Veľkej Británii, či Nemecku, 

ale naši študenti sa dostanú aj do tých v Európe, za ktorými v ničom nezaostávame, ba práve 



naopak. Ja popri práci na rektoráte prednášam na Fakulte managementu UK a už roky aj 

zahraničným študentom, ktorí k nám prichádzajú v rámci programu LLP/Erasmus. Ich kvalita 

je tiež rôznorodá a jazyková vybavenosť niekedy slabá, čo je na škodu veci. Často máme takýto 

problém najmä so študentmi z juhu Európy. Ja osobne prednášam v angličtine i v nemčine. 

Vysielajúce univerzity by mali vyberať v rámci mobility len takých študentov, ktorí sú schopní 

takéto prednášky sledovať. Aj v tom vidím určité možnosti zlepšenia. 

  

Pracovali ste roky v bankovej sfére. Máte predstavu o tom, s akými financiami hospodári 

Univerzita Komenského? 

  

Ešte som nemal čas za to krátke obdobie môjho pôsobenia na UK nahliadnuť do tejto sféry, nie 

je to, ako sa vraví „moja parketa“. Ale rád sa oboznámim aj s touto významnou problematikou 

a tam, kde to pôjde, mojimi dlhoročnými skúsenosťami a vedomosťami pomôžem. 

 

Vráťme sa k mobilite študentov. Je počet vyslaných a hosťujúcich študentov UK uspokojivý? 

 

V porovnaní s ostatnými slovenskými univerzitami vyzerá číslo vyslaných študentov UK 

v porovnaní s ich celkovým počtom veľmi dobre. Opäť sa vraciam k Fakulte managementu, 

ktorá je v tejto štatistike v rámci UK na čele. Zlepšovanie tejto štatistiky závisí predovšetkým 

od ľudí, od záujmu samotných študentov a od tých, ktorí sú za mobilitu zodpovední. Nie je však 

všetko len o číslach, dôležitá je aj kvalita a na tú sa chceme, prirodzene, v budúcnosti zamerať. 

Samozrejme, je dôležité, koľko študentov vycestuje. Nech ich je čo najviac! Otázkou však 

zostáva, ako ten semester, či dva, strávený v zahraničí, využijú vo svoj prospech a aký tam 

dostanú servis. Platí to prirodzene aj opačne. Chodia k nám aj študenti, ktorí sú menej kvalitní. 

Z renomovaných univerzít prichádzajú väčšinou usilovní študenti, s ktorými sa vynikajúco 

pracuje a ich kvalita a snaha, niečo nové sa u nás naučiť, je očividná. 

  

Existujú takí, ktorí sa tešia na štúdium v zahraničí ako na dovolenku. Tešia sa, že si oddýchnu 

od školy. Čo by ste im poradili? 

 

Nemôže, prirodzene, vycestovať hocikto. Treba si stanoviť prísne kritéria, koho do zahraničia 

pošleme. K nim patrí predovšetkým prospech, aktívne jazykové znalosti študenta, 

angažovanosť v živote univerzity. Študenti, ktorí považujú štúdium v zahraničí len za výlet, 

škodia sami sebe. Bohužiaľ, aj s niektorými zahraničnými študentmi nemáme dobré skúsenosti. 

Prichádzajú k nám aj takí študenti z cudzích krajín, našťastie nie je ich veľa, ktorí sú za 

nevhodné správanie a neporiadok z internátov dokonca aj vylúčení. Potom si, samozrejme, 

musia pobyt na Slovensku hradiť z vlastných nákladov. Ešte k tým našim študentom. Po 

promócií príde čas nájsť si zamestnanie. Opakujem, naše firmy majú rady, keď uchádzači 



o miesto získajú skúsenosti zo zahraničia ešte v priebehu štúdia. A to je ich výhoda a skúsenosť 

na nezaplatenie. 

 

 

 

Ján Turňa: Na Slovensku sa univerzitou volá všetko 

 

Autor: Natália Žáková, 1. ročník mgr, 8. október 2011 

Osobnosti univerzity 

Rozhodol sa pre kariéru biochemika, no na informačné technológie nikdy nezanevrel a 

dodnes patria medzi jeho hobby. Od roku 1997 je vedúcim Katedry molekulárnej 

biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a už takmer päť rokov 

riadi Centrum vedecko-technických informácií SR.  

 

K zástupu jeho aktivít pribudla vo februári tohto roka aj funkcia prorektora pre informačné 

technológie UK. Hodiny experimentovania tak postupne vymenil za hodiny papierovania, no 

i tak tvrdí, že práca je zmyslom jeho života. O jeho pôsobené v zahraničí, pohľade Slovákov 

na vedu, akademicko-informačnom systéme či internetovom pripojení na internáte sme sa pre 

Webjournal zhovárali s prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. 

  

Pre mnohých ľudí znie biochémia priam exoticky.  Išlo vo vašom prípade o vopred jasnú 

voľbu alebo boli v hre aj iné alternatívy? 

  

V rámci prírodných vied mi boli blízke viaceré oblasti počnúc fyzikou, chémiou a biológiou. 

V hre boli aj IT. Nakoniec sa mi ale ukázalo, že práve biochémia, ktorá mala celý študijný 

program kompletne založený na chémii a fyzike a navyše ponúkala aj biologické predmety, je 

tým správnym riešením. Štúdium ako také bolo dosť náročné. Prírodovedecká fakulta vtedy 

fungovala na desiatkach miest po celej Bratislave, takže bolo spojené s častým cestovaním. 

Rozsah výučby bol cez 40 hodín týždenne. Keď si to porovnáme so súčasným stavom, bolo to 

oveľa náročnejšie.   

  

Vašou hlavnou doménou sú génové manipulácie. Čím vás táto oblasť fascinuje? 

  

Táto disciplína sa pohybuje na hranici živého a neživého. V laboratóriu sa v skúmavkách 

hráme s chemikáliami, konkrétne s DNA, ktorú následne vrátime do živého systému a 

pozorujeme, ako sa živý systém so zmenenou DNA chová. 

https://web.archive.org/web/20111019054836/http:/www.webjournal.sk/clanok/3265/jan-turna-na-slovensku-sa-univerzitou-vola-vsetko


Tento objav, rekombinantná DNA, vznikol v roku 1973, čo bol práve rok, kedy som začal 

študovať na Univerzite Komenského. Pamätám sa, že ako tretiak som o tomto objave čítal 

článok v časopise Vesmír. Nesmierne ma zaujal a rozhodol o mojom ďalšom smerovaní na 

zvyšok profesionálnej kariéry. Pre mňa je stále vzrušujúce pohybovať sa na tejto hrane medzi 

živým a neživým. 

  

Dôkazom, že váš výskum je úspešný, je vlastníctvo ôsmich patentov. Čoho sa týkajú? 

  

Musím hneď zdôrazniť, že pri troch som uvedený ako spoluautor ešte ako študent piateho 

ročníka. Pracoval som vtedy v kolektíve, ktorý ma čo sa pracovnej sféry týka výrazne 

ovplyvnil. Konkrétne sa jednalo o prípravu špeciálnych chromatografických materiálov práve 

na separáciu nukleových kyselín. 

Tie ostatné patenty sa týkajú spolupráce s priemyslom, a to konkrétne prípravy produkčných 

kmeňov, teda mikroorganizmov, ktoré robia niečo zmysluplné, užitočné. V mojom prípade 

išlo o producentov istej aminokyseliny, ktorá sa na Slovensku vo veľkom produkuje, aj keď 

v súčasnosti sú, samozrejme, nad tým urobené dokonalejšie nadstavby.  Považujem to však za 

veľmi významnú etapu vo svojej odbornej kariére. 

  

Po ukončení štúdia ste sa rozhodli zostať pôsobiť na katedre. Čo vás k tomu viedlo viac? 

Možnosť venovať sa vede a výskumu alebo samotné učenie? 

  

Napriek tomu, že som po skončení štúdia mohol zostať na SAV, kde som robil diplomovú 

prácu, rozhodol som sa pre katedru. Z ročníka sme tam vtedy zostali dokonca traja. Na 

začiatku som si to „učiteľovanie“ veľmi neuvedomoval a spočiatku šlo naozaj len o vedu. 

Hneď od začiatku som ale intenzívne spolupracoval aj so študentmi. Keďže som ako posledný 

absolvoval trojročnú strednú školu, mal som určitú výhodu. Ako mladý asistent som dokonca 

mal diplomantov, ktorí boli rovnako starí alebo len o rok mladší ako ja. Preto radšej používam 

slovo spolupracoval, namiesto viedol. 

  

V rámci svojej pedagogickej kariéry ste pôsobili aj v zahraničí. Ako si spomínate na toto 

obdobie?  

  

Mal som možnosť zúčastniť sa na dlhodobom pobyte v USA, kde nešlo primárne o učenie, ale 

celkom som sa mu nevyhol. Pôsobil som na University of California v Los Angeles, kde som 

viedol experimentálne cvičenia so študentmi. Tam som si len potvrdil, že naši študenti sú plne 

porovnateľní so študentmi špičkových škôl, ako svojimi vedomosťami, tak aj zručnosťami. 



Neskôr to bol projekt First Degree in Biotechnogy, ktorý mi umožnil v priebehu ôsmich rokov 

viesť každoročne týždňový blok prednášok na druhej najstaršej talianskej univerzite v Perugii. 

Bol to kurz zameraný na molekulárnu biológiu, ktorý navštevovali študenti z celej Európy. 

Vždy na mňa veľmi silne pôsobilo, keď som prišiel do posluchárne, v ktorej bolo na tabuľke 

napísané, že tu v tých a v tých rokoch prednášal Galileo Galilei. Človeka to priam zamrazí, 

keď zistí, v akých priestoroch sa nachádza a aké osobnosti histórie a vedy sa tam pohybovali. 

 

Hovoríte teda, že slovenskí a minimálne americkí študenti sú porovnateľní? 

  

Na prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelania určite. Ten zásadný rozdiel prichádza 

v treťom stupni, kde je dramaticky lepšie nastavený systém v zahraničí. V prvom stupni naši 

študenti výrazne prevyšujú tých amerických, keďže nižšie stupne vzdelania sú v zahraničí 

výrazne voľnejšie a slabšie. Celá kvalita, čo sa vedy týka, sa ale dosiahne práve v tom 

doktorandskom štúdiu. Kým v tých nižších stupňoch ide s istou dávkou nadsázky o školu 

hrou, v doktorandskom sa štúdium stáva veľmi tvrdou drinou, kde sa už rozhoduje 

o pozíciách v ďalšom živote a v tomto smere je nasadenie v zahraničí dramaticky tvrdšie ako 

u nás. 

 

V rámci svojich aktivít sa snažíte aj o popularizáciu vedeckých poznatkov. Prečo je to podľa 

vás dôležité? 

  

Za dôležité považujem ukázať, o čom práca vedca je, sprostredkovať túto informáciu ľuďom, 

ktorí sa práve rozhodujú o svojom budúcom povolaní. Veľká časť mladých ľudí nie je 

vyhranená a nevie, čo chce študovať. Niektorí sa nechajú ovplyvniť rodičmi, niekedy je to vec 

náhody, ale z mojich skúseností viem, dobrý je ten študent, ktorý chcel študovať, to čo 

študuje. 

Veda dnes potrebuje svoj vlastný marketing. Jednak preto, aby presvedčila mladých ľudí, ale 

aj širokú verejnosť. Dôležité je informovať o tom, čo veda robí za peniaze daňových 

poplatníkov, čo si mnoho vedcov doteraz neuvedomuje. Niekedy sa vytvára dojem, že vedci 

sú ako deti hrajúce sa s hračkami, a preto nepotrebujú väčšiu podporu verejnosti. 

  

Majú podľa vás Slováci o vedu záujem? 

  

Práve minulý rok niekoľko prieskumov ukázalo, že to u nás nie je také zlé, ako by sa na prvý 

pohľad mohlo zdať. Myslím, že medzi tínedžerskou populáciou to bolo druhé najžiadanejšie 

povolanie, takže ten obraz vedca vôbec nie je tragický. Rovnako aj čo sa dôveryhodnosti týka, 

majú vedci stále relatívne veľký kredit v očiach verejnosti. 



Bol som ale na jednom podujatí v Bruseli, kde sa obraz vedca vykresľoval ako ten známy 

obrázok Einsteina so zježenými vlasmi v bielom plášti, teda skôr ako obraz nejakého šialenca, 

ktorý chce zničiť ľudstvo, hoci opak je pravdou. Veľká časť výskumu, práve aj v oblasti, 

ktorej sa venujem momentálne teda biomedicíne, je o tom, aby sa človeku pomohlo a aby sme 

bojovali proti neduhom, ktoré človeka trápia, odstránili choroby, predĺžili život. 

  

Ako sa pozeráte sa zobrazovanie vedy slovenskými médiami? Je v nich dostatok informácii 

o vede? 

  

Musím povedať, že za ostatné tri roky sa to dramaticky zlepšilo. Keď si zoberieme len 

celoštátne denníky dosť časť v nich nájdeme príspevky venované vede, vedcom. V tomto 

cítim výrazné zlepšenie. Keby ste si zobrali noviny spred desiatich rokov, tak by ste ich 

nenašli. Toto jednoznačne pozitívne kvitujem, ale rozhodne nie je v médiách dostatok 

informácií o vede. Aj preto je potrebné ukazovať, že peniaze investované do vedy nie sú len 

strovené, ale sa za ne spraví niečo, čo sa do spoločnosti spätne aj vráti. 

  

Od roku 2007 pôsobíte aj na poste riaditeľa Centra vedecko-technických informácii SR, ktoré 

bolo v minulosti známe pod názvom Slovenská technická knižnica. Pod váš patronát tak patrí 

aj Centrálny register záverečných prác. Prečo je dobré mať všetky práce združené na jednom 

mieste? 

  

Jedným z problémov, ktorý dobre poznám aj z našej katedry je uskladnenie diplomových 

prác. Tie sa musia skladovať 70 rokov, čo vzhľadom na počty študentov, ktoré prešli 

Univerzitou Komenského predstavuje obrovský problém držať ich všetky v papierovej 

podobe. Jednou z ciest je uskladnenie týchto prác v digitálnej podobe, ktoré sa stále len 

formuje, keďže digitálna podoba ešte legislatívne nemá plnú výpovednú silu ako papierová, 

minimálne do obdobia, kým bude rozšírený digitálny podpis. Som si istý, že mnohé školy, 

minimálne tá naša, si veľmi vydýchnu, ak sa všetky tieto dokumenty nebudú 

musieť  skladovať v papierovej podobe. 

  

Nad Centrálnym registrom záverečných prác beží od minulého roka aj tzv. antiplagiátorský 

systém, ktorý má odhaľovať totožnosť prác s odbornou literatúrou či inými prácami. Čo si od 

tohto systému do budúcnosti sľubujete? 

  

O otázke plagiátorstva sa dá diskutovať dlho, ale ja to poviem iným slovami. Všetky vyspelé 

krajiny svete nejaký podobný antiplagiátorský systém majú, druhá vec je, ako ho využívajú. 

Napríklad ten najrozšírenejší systém Turnitin sa v USA nepoužíva pri záverečných prácach, 

ale počas celého štúdia. Funguje to tak, že obrazovka počítača sa rozdelí na dve časti, kde na 



jednej strane beží vlastný text a na strane druhej sa ukazujú zhody s jednotlivými 

dokumentmi. Antiplagiátorský systém má v zahraničí veľký význam pri vzdelávaní človek. 

Už pri písaní seminárnych prác je študent usmernený tak, že nejaké veľké odpisovanie sa 

nevypláca. V praxi je už potom takmer zbytočné kontrolovať úroveň plagiátorstva pri 

záverečných prácach. Podobný cieľ má aj náš antiplagiátorský systém. 

  

Poďme teraz k samotnej funkcii prorektora pre IT. Vo funkcii pôsobíte už takmer päť 

mesiacov, ako ste sa stotožnili s touto úlohou? 

  

Zo začiatku to bolo o prvotnom „zorientovaní sa“. Vždy sa držím zásady, že akékoľvek 

závažnejšie rozhodnutia či odporúčania vyžadujú najprv sa oboznámiť so systémom. Išlo 

v prvom rade o akúsi inventúru súčasného stavu, po ktorej môže prísť k definovaniu 

strategických cieľov. 

  

Čo všetko spadá do vašich kompetencií? 

  

Na jednej strane je to internetová konektivita. To je základ, ktorý musí fungovať.  Z pozície 

univerzity zabezpečujeme aj internetové pripojenie a servisné mechanizmy na internáte. Ďalej 

je to zabezpečenie niektorých registrov na univerzitnej úrovni. Ide predovšetkým o 

identifikáciu študentov a zamestnancov, ekonomicko-informačný systém Sofia, 

prostredníctvom ktorého sa realizuje celý ekonomický systém univerzity ako nákupy a mzdy, 

a v neposlednom rade sem patrí akademický informačný portál AIS. 

  

Keď už ste spomenuli samotný AIS. Z môjho okolia počúvam na systém pravidelne sťažnosti. 

Problematické je napríklad prihlasovanie sa na rozvrh či preklikávanie sa cez množstvo 

bežcov. Neplánuje univerzita v tomto smere istú obmenu? 

  

Systém de facto funguje jeden a pol roka. Ako každý nový produkt má svoje muchy. Niektoré 

veci sa v ňom dorábajú, ale je už tak hlboko integrovaný, že sa nedá zo dňa na deň povedať, 

že my s AIS-om končíme. Systém vyvíja naša priateľská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, a hoci to nie je čisto komerčná firma, AIS je služba, za ktorú platíme, a to zhruba 

4 eurá za jedného študenta. Niektoré hlbšie problémy môžeme pripomienkovať, niektoré 

neduhy sú len lokálne, napríklad keď vypadne niektorá zo služieb a dokážeme ju operatívne 

odstrániť. 

AIS ako taký je do budúcna veľká výzva. Dizajn je neprehľadný a do budúcna sa určite 

plánuje jeho inovácia. Na druhej strane, keď si už človek na niečo zvykne, je náročné zvykať 

si na nové. 



  

A čo mailová služba, ktorú ponúka UK. Mnohí študenti sa počas svojho štúdia ani raz 

neprihlásia cez tento účet a aj veľká časť pedagógov využíva skôr súkromné e-maily. 

Neuvažujte prepojiť AIS aj s e-mailom, ako to funguje v prípade STU? 

Mailová služba predstavuje tú oblasť, ktorú potrebujeme zanalyzovať a vyhodnotiť. Služba 

ako taká prináša málo pridaných hodnôt, ktoré sú na to napojené. AIS ako taký má svojich 

konkurentov. Azda najväčším je systém kolektívu Masarykovej univerzity, ktorý využívajú aj 

dve slovenské univerzity. Konkurenčné systémy sledujeme a analyzujeme. 

Riešenie pre školy prináša aj Google, ktorý sa neobmedzuje len na e-mail, ale prináša aj veľa 

ďalších funkcií. Výhodou tohto systému je, že je prakticky zadarmo a dáva používateľovi 

oveľa väčší komfort ako len prijímanie a odosielanie mailov. Väčšina e-mailových serverov 

používaných univerzitou má obmedzený diskový priestor, napríklad 10 megabitov, takže ak 

vám Google  ponúkne 7 alebo 8 gigabitov, je to neporovnateľná konkurencia a navyše je aj 

zadarmo. Na druhej strane treba aj v tejto otázke počítať s možnosťou, že stratégia spoločnosti 

sa môže zmeniť a Google niektoré z ponúkaných služieb spoplatní. 

  

Internet je v súčasnosti pre študenta nepostrádateľný. Prečo potom nemajú všetky izby na 

internáte internetové prípojky? Vysokoškolské mestečko síce ponúka možnosť pripojiť sa na 

wifi, no veľké množstvo študentov sa naň pripojiť nedokáže alebo je signál prislabý. 

  

Internáty ako také, hoci spadajú pod univerzitu, prestavujú samostatne hospodáriacu 

organizáciu, ktorá má vlastný systém financovania. O problémoch s internetom na internátoch 

som neraz počúval aj od svojich doktorandov, ktorí sa sťažovali, že sú zase na izbe bez 

internetového pripojenia. Ale súhlasím s vami, že v 21. storočí by mal mať každý človek 

možnosť pripojiť sa na internet. Treba tlačiť aj na študentské linky, že to internetizovanie by 

malo ísť rýchlejšie ako ide. 

Čo sa wifi týka, tie lacnejšie zariadenia spravidla nedokážu dobre pracovať s ľubovoľným 

počtom pripojených ľudí. Hlavne keď sa ich začne prihlasovať viac, môže byť pripojenie 

problémovejšie. Vo wifi vidím do budúcnosti veľký priestor. Určite je potrebné vymeniť tieto 

zariadenia za výkonnejšie. Považujem to za jednu z priorít, aj keď nie je v mojej priamej 

kompetencii.    

  

Veľký nedostatok univerzity vidím aj v jej internetovej stránke. Nemoderný, ale najmä 

neprehľadný dizajn čí absencia anglickej verzie stránky. Neplánujte v tejto oblasti zmeny? 

  

Internetová stránka univerzity určite nespĺňa dnešné štandardy a vyžaduje si profesionálne 

riešenie. Na jednej strane ide o dizajn a obsahovú stránku a na strane druhej o technologickú 

platformu, spravidla označovanú ako redakčný systém. V rámci budovanie novej webstránky 



je potrebné rozdeliť si úlohy, teda určiť, kto bude za ktorú časť zodpovedať, čo ešte nemáme 

dosť dobre zvládnuté. Určite preveríme systém, na ktorom webstránka stojí a rozhodneme sa, 

či na ňom zostaneme, alebo ho nahradíme.  Zložitejšie bude zabezpečiť kompatibilitu 

univerzitnej stránky so stránkami jednotlivých fakúlt, ktorá v súčasnosti funguje, ale v tom 

zlom prevedení. 

Anglická verzia stránky je vyslovene organizačná záležitosť. Stačí vybrať niekoho, kto je 

dostatočne spôsobilý. Ale to myslím nemôže byť na našej škole, kde je veľa angličtinárov 

a lektorov, problém. Dôležitá bude finančná otázka, keďže dnes sa cena za komplexnejšiu 

stránku pohybuje na úrovni 30- až 50-tisíc eur, čo je reálne veľká suma. 

  

Vráťme sa teraz k UK ako celku. V čom vidíte jej najväčšie pozitívum? 

  

Určite skutočnosť, že hoci sa na Slovensku volá univerzitou všetko, kritérium univerzity 

v pravom slova zmysle, teda miesta, ktoré sprostredkúva tri druhy vzdelania (filozofický resp. 

právnický smer, lekársku fakultu a prírodné vedy). Keď to vezmete z tohto pohľadu 

v Bratislave už ďalšiu univerzitu, napriek tomu, že sa tak volajú, nenájdete. 

  

Aký je potom najväčší nedostatok univerzity? 

  

To negatívum som kedysi označil, že fungujeme ako federácia nezávislých fakúlt a málo ako 

univerzita. Má to svoje historické dôvody, z ktorých väčšina bola logicky 

opodstatnená.   Slovko autonómne by som nepovažoval za zlé. To, že fungujú v istých 

veciach autonómne je fajn, ale málo sa buduje na tej pridanosti, fakulty medzi sebou málo 

spolupracujú.  Napríklad v USA sú univerzity budované ako kempusy, teda všetko je 

umiestnené na jednom mieste, za jedným plotom, kým u nás fungujú dvojice, maximálne 

trojice fakúlt, ktoré sú umiestnené pri sebe. Určite ak by sme žili v jednom teritóriu, 

prirodzene by to vynucovalo stretnutia ľudí, pedagógov, čo by viedlo k výraznejšej integrácii.  

Ako veľký nedostatok vnímam aj chýbajúcu integráciu v rámci jednotlivých študijných 

odborov. Napríklad študenti, ktorí u nás skončia prírodné vedy, idú na medicínu 

a naopak  alebo paralelne študujú prírodné vedy, lebo cítia, že to potrebujú. Na úrovni fakúlt 

ešte nie sme tak ďaleko, aby sme prepojili jednotlivé odbory. Pritom vo svete sa cení práve 

unikátne curriculum. V zahraničí už spravidla nestačí, že človek skončí daný odbor, ale 

zaujímajú sa aj o jednotlivé kurzy, predmety, ktorými človek prešiel. Vyhľadávaní sú tí 

výnimoční, nie 300 ľudí s rovnakými absolvovanými predmetmi. 

  

Výpočet vašich aktivít je obrovský. Máte popri práci aj čas venovať sa nejakému koníčku 

alebo je ním najmä práca? 



  

Priznám sa, že v tomto smere som značne profesijne deformovaný. Boli dlhé roky, keď som 

sobotu a nedeľu nepoznal. Svojho času boli pre mňa relaxom práve informačné technológie. 

Aj dnes mám doma rozrobených viacero počítačov a diskovú kapacitu viac ako 6 terabitov. Je 

ale pravdou, že mi na koníčky zostáva čím ďalej, tým menej času. Človek však čoraz viac 

pociťuje potrebu fyzickej aktivity, keďže tieto profesie sú spojené s ustavičným sedením. 

Kedysi, keď som manuálne experimentoval v laboratóriu, nabehal som tak desiatky 

kilometrov, lebo aj keď sa človek pohybuje na obmedzenej ploche, jednotlivé priestory sú od 

seba vzdialené. V ostatnom čase dbám aj na aktívny pohyb, či už v telocvični alebo v prírode, 

ale viem, že to nie je dostatočné, že je to rest. 

V minulosti som aj veľmi veľa čítal, ale priznám sa, že teraz je ťažké nájsť si čas, lebo aj 

kniha si vyžaduje sústredenie. Aj výskumy ukazujú, že činnosť, ktorá trvá viac ako niekoľko 

sekúnd, už človek nie je schopný vykonávať, lebo potrebuje kliknúť niekde inde. Gro mojich 

aktivít sa viaže na tú robotu, čo robím, ale pre mňa je zmyslom života. Sú úlohy, ktoré nemám 

rád, pretože sa musia spraviť, napríklad rôzne termínované úlohy, správy, ale ten zvyšok 

jednoducho žijem a som s tým plne stotožnený.    

Mária Huttová: Štúdium jazykov netreba zamienať s jazykovou školou 

 

Autor: Natália Báreková, 1. ročník mgr, 6. október 2011 

Osobnosti univerzity 

PhDr. Mária Huttová, PhD. je vedúcou Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského. Odmala chcela byť pedagogičkou a svoju lásku k 

cudzím jazykom neskrýva.  

 

Od kedy ste vedúcou katedry anglistiky a amerikanistiky?  

Od roku 2009. 

  

Pamätáte si moment, keď ste sa stali vedúcou katedry? Aké to boli pocity?  

Zmiešané, vedela som, že ma čaká veľa práce, ktorú nikto neocení. 

  

Mali ste od malička ambície stať sa vyučujúcou a venovať sa štúdiu cudzích jazykov?  

Áno, odmala som chcela ostať v školstve. 

  

Čo Vás k tomu viedlo?  

https://web.archive.org/web/20111019054910/http:/www.webjournal.sk/clanok/3262/maria-huttova-studium-jazykov-netreba-zamienat-s-jazykovou-skolou


Mala som šťastie na dobrých učiteľov, a určite ma k tomu viedli aj vrodené vlastnosti. Som 

altruista, nemám problém obetovať sa pre druhých. 

  

Sú cudzie jazyky Vašou vášňou?  

Asi áno, keďže jeden učím. 

  

Koľko cudzích krajín ste navštívili? 

Spolu ich je asi desať. 

  

Ktorá sa Vám najviac páčila?   

Najviac ma očarilo Anglicko, Francúzsko a Kanada 

  

Ako hodnotíte záujem mladých študentov o štúdium jazykov?  

Pokiaľ ide o našich, chápu ho len ako príležitosť naučiť sa hovoriť po anglicky, väčšina nemá 

záujem o hlbšie teoretické vedomosti z literatúry, lingvistiky a kultúry. 

  

Čo je podľa Vás najpodstatnejším kľúčom na naučenie sa cudzieho jazyka? 

Dôležitá je určite hĺbka motivácie, pobyt v príslušnej krajine, ktorej jazyk sa chceme naučiť. 

  

Ktorý predmet najradšej učíte?  

Britskú a kanadskú literatúru. 

  

Aký odkaz by ste chceli sprostredkovať študentom?  

Chcela by som im odkázať, aby nezabúdali, že vysokoškolské štúdium je intelektuálne 

štúdium a v prípade jazykov si toto štúdium netreba zamieňať za jazykovú školu. 

Marta Botíková: S katedrou etnológie ju spájajú takmer tri desaťročia 



 

Kristína Grebáčová, 1. ročník mgr, 27. september 2011  

Osobnosti univerzity 

Prečo ste sa rozhodli študovať etnológiu? Bol to detský sen? 

Nechcela som byť etnologička už od detstva, pretože som o tomto odbore nevedela. Tento 

odbor nebol a nie je známy. V rodine som bola vedená k otvorenosti, vnímaniu a prijímaniu 

podnetov okolitého sveta. To bol jeden prúd mojej domácej výchovy. 

  

Druhý bol o tom, aké krásne je slovenské ľudové umenie, pretože som v rodine mala významnú 

návrhárku krojov pre SĽUK a Lúčnicu Šarlotu Kišovú. Keď sme chodili k nej na návštevu, tak 

som sa najradšej prehrabávala v jej knižkách a v malej izbičke v jej návrhoch alebo 

handričkách, ktoré tam boli. Náležalo to môjmu veku a môjmu dievčenstvu. 

  

Keď som mala maturovať, chcela som študovať architektúru, pretože tá snúbila v sebe to 

technické aj to estetické. Najviac ma z toho zaujímala ochrana pamiatok. Pred podávaním 

prihlášky som náhle zmenila rozhodnutie zo zdravotných aj iných dôvodov. Povedala som si, 

že prečo by som sa vlastne mala trápiť s deskriptívnou geometriou, keď ma ani tak nebavia 

samotné stavby, ale skôr to, ako tí ľudia v tých stavbách žijú. 

  

Niekedy v januári alebo vo februári som sa rozhodla, že nemusím o svojom živote tak 

racionálne rozmýšľať a idem do rizika. Bolo to v tom čase dosť veľké riziko, pretože na náš 

odbor prijímali 20 ľudí. Tak, ako prijímame aj dnes, ale boli rôzne iné smernice a čísla, ktorým 

som práve ja nezodpovedala. Mali sme šťastie, pretože v tom roku vtedajšie vedenie otvorilo 

pri denných študentoch aj štúdium popri zamestnaní, pričom nebolo potrebné byť bezprostredne 

zamestnaný. 

  

Prijali aj ľudí z Bratislavy - Bratislava bola vtedy dosť veľký hendikep na prijatie na vysokú 

školu. Postupne sme prešli na denné štúdium, vytvorili sme vynikajúci ročník, vidiecki aj 

bratislavskí študenti, dodnes sa každoročne stretávame. Pri týchto stretnutiach si opakujeme, 

prečo sme išli etnológiu študovať. Vychádza nám také konštatovanie, že asi preto, že svoj vedný 

odbor máme radi. Robili sme to s chuťou a boli sme motivovaní, v živote sme niečo dokázali 

a to nás uisťuje v tom, že naša voľba bola dobrá. 

  

V čom bolo štúdium vo vaších začiatkoch iné v porovnaní s tým dnešným? 

Súvisí to s technickými možnosťami. V časoch môjho štúdia bol absolútnou dokonalosťou 

všetkého písací stroj, podľa možností kufríkový Consul a fotoaparát Flexaret, ktorý sme 

potrebovali. Mala som aj na výskumy potrebný magnetofón, ktorý na to doplatil. 



  

V sedemdesiatych rokoch mi doniesol otec z Nemecka ako vzácny dar magnetofón Grundig. 

Bola to taká pekná škatuľka, hnedá drevená úprava, bol to stroj určený na prehrávanie kaziet. 

Bol k nemu aj mikrofón, tak som si ho mohla zobrať aj na výskum. Evidentne nemeckí dizajnéri 

nepočítali s tým, že takýto stroj bude chodiť na výskumy v tých hrkotavých autobusoch a po 

zlých vymletých cestách. Hneď po prvých výskumoch na Kysuciach prestal nahrávať. Postupne 

sa technika zdokonaľovala, zásadne na výskume zrádzala. Z tohto hľadiska sú naši dnešní 

študenti o veľa lepšie vybavení. 

  

Čo sa mne vidí, že sme mali lepšie – čitateľskú disciplínu. Nemali sme internet a museli sme 

chodiť do Univerzitnej knižnice. Samozrejme, dlhé sedenia v knižnici boli prerušované 

príjemnými kávičkami u Michala alebo cigaretkou vo fajčiarni. Bolo to miesto našich 

spoločných stretnutí. Veľa sme čítali literatúru, nemali sme skriptá, okrem nejakých českých 

ako Uvod do studia člověka a možno skriptá k dejinám, ale tie boli nezohnateľné. Učili sme sa 

priamo z vedeckej literatúry. Nemali sme to nijako zjednodušené. 

  

Štúdium však bolo veľmi príjemné. Aj dnes sa snažíme spájať učenie sa praxou v teréne, 

vedenie rozhovorov, vstupovanie ľuďom do domov i do ich života. To je niečo ohromne 

obohacujúce, čo súvisí so štúdiom etnológie. No a potom ešte aj veselé exkurzie, ktoré nás 

viedli v tom čase po Slovensku, po Čechách. To boli výborné chvíle plné múzeí, galérií, aj 

mastenia kanasty a vyspevovania v autobuse, kúpania v Oravskej priehrade už v máji 

a podobných radostí študentského života. 

  

Čo ste robili po skončení štúdia? 

Môj vývoj po skončení bol celkom zaujímavý. Diplomovú prácu som robila o Martinovi 

Benkovi a národopisných črtách v jeho diele. Nabrala som odvahu na interdisciplinárny 

výskum medzi dejinami umenia a etnológiou. Takto vychystaná aj s mojou diplomovou prácou 

som si hľadala miesto a nenašla som. 

  

Tesne po skončení som nemala jasno, ako sa budem vedieť uplatniť. Ale nastala taká zhoda 

okolností, že katedra vtedy dostala tzv. študijné pobyty. Tento spôsob štúdia bol celkom bežný 

v západných krajinách a v USA, no u nás to bol len domáci študijný pobyt. Vo svete sú 

normálne zahraničné študijné pobyty, no keďže sa toto dialo koncom sedemdesiatych rokov, 

zahraničie vôbec nepripadalo do úvahy. Ja som opäť zariskovala a nešla som do riadneho 

zamestnania, ale na tento študijný pobyt. Mala som vtedy veľmi dobrú školiteľku, pani 

docentku Emíliu Horváthovú, ktorá ma pribrala do tímu. Vedela som trochu po maďarsky 

takým kuchynským jazykom, tak som sa dostala do zaujímavej úlohy, do zaujímavej skupiny 

pracovníkov, ktorí sa venovali problematike etnických menšín na Slovensku. 

  



V tejto téme som zostala počas ďalších rokov môjho študijného pobytu a následne aj počas 

doktorandúry. Robila som výskum na slovensko-maďarskom etnickom rozhraní, čím začala tá 

etnická stránka môjho výskumu a osobne ma veľmi zaujímali otázky obyčají. Prvá vec, 

materiálová štúdia, ktorá mi vyšla tlačou, bola o tom, ako prebiehala svadba v obciach 

zátopovej oblasti Horná Cirocha u tamojšieho rusínskeho obyvateľstva. Popri tom som si 

uvedomila, že ešte menej spracovaný a menej známy je výskum rodiny a príbuzenstva. V rámci 

témy rodiny ma zvlášť zaujímala otázka statusov a rol ženy v rodinnej a príbuzenskej skupine. 

  

To je široký zámer? Neuvažovali ste, že sa budete špecializovať? 

Vtedy mi moja školiteľka, spomínaná docentka Horváthová, povedala: „Ja mám problém, ako 

Vás usadiť, aby ste mi neskákali z témy do témy.“ Mala pravdu, lebo ma naozaj zaujímalo veľa 

vecí. Zaujímala som sa hlbšie aj o problematiku mimoeurópskych kultúr. Pri jednej príležitosti 

v polovici deväťdesiatych rokov som sa dostala aj ako štipendistka Fulbrightovej nadácie do 

USA, kde som sa venovala výskumu problematiky pôvodných obyvateľov severozápadného 

pobrežia Severnej Ameriky. 

  

Boli ste v Amerike sama? 

Mala som už rodinu a sama by som nešla. Neodišla by som s predstavou, že som tu nechala 

manžela s dvomi dcérkami. To by ma takýto výskum vôbec netešil. Oveľa viac som sa tešila 

tej možnosti, že sme tam mohli byť všetci. Každý sme svojim spôsobom reflektovali tento náš 

rok v Olympii v štáte Washington. 

  

Stali ste sa profesorkou. Čo všetko ste pre to museli urobiť? 

Všetko, čo bolo predpísané. Myslím si, že profesúru človek nedostáva za jednu vec, ale za 

mnohé aktivity na vedeckom aj pedagogickom poli. Robila som výskumy vo viacerých 

oblastiach, napísala som publikácie, ktoré slúžia ako vysokoškolské učebnice a publikácie, 

ktoré sú monografického charakteru. Popri publikáciách z problematiky maďarsko-

slovenského etnického rozhrania, popri problematike výskumu rodiny či severozápadných 

indiánov som sa venovala aj skúmaniu biografickou metódou, zvlášť na príklade životopisných 

rozprávaní žien. Vyškolila som študentov bakalárov, diplomantov, doktorandov. Každý druh 

školenia a školiteľstva je istým spôsobom obohacujúci. Dostala som sa prednášať do sveta. 

Toto všetko bola súčasť rastu smerujúceho k profesúre. 

  

Aké máte ako vedúca katedry priority?  

Pripravujeme publikáciu k deväťdesiatemu výročiu výučby odboru národopis, resp. etnológia, 

ktorý sa vyučuje na tejto univerzite od roku 1921, takže bol dôvod a príležitosť sumarizovať 

veci, ktoré boli dosiahnuté, vyhodnotiť smerovania, ako odbor fungoval v uplynulých rokoch 

a stanoviť si nejaké krátkodobé a dlhodobé ciele. 



  

Katedra sa dlhý čas venovala a neprestáva sa venovať problematike etnických minorít 

a spoločnosť okolo nás prináša novú diferenciáciu a nové požiadavky. V rôznych súvislostiach 

sa potrebujeme etablovať v nejakom svojom samostatnom profile. Jedným z nich neprestane 

byť etnická problematika a problematika migrácií, ktorá sa bezprostredne dotýka našej 

súčasnosti. Toto je jedna veľká téma aj do budúcnosti, ktorá bude na tejto katedre vyučovaná 

aj výskumne spracúvaná. 

  

Po deväťdesiatom roku sa celkom zaujímavo začalo rozvíjať konkurenčné prostredie. My sme 

najstaršia katedra s dlhodobo budovanou tradíciou, čo si s nemalou dávkou sebaúcty 

pripomíname. No nie sme na scéne sami a takým celkom rozumným spôsobom je vyhradiť si 

svoje priestory. Naša katedra by mala držať základ etnologického štúdia a v rámci kultúrnej 

antropológie nás budú aj do budúcnosti zaujímať historicko-antropologické a v neposlednom 

rade aj migračné štúdiá. Takto som to povedala veľmi všeobecne a veľmi zjednodušene, ale 

v zásade hľadáme svoj priestor v čase vyjasňovania budúcich smerovaní. 

  

Mali ste v uplynulom školskom roku veľa záujemcov o štúdium? 

Čo je v rámci fakulty veľa? My nepatríme k odborom, kde by tento hrniec kypel. Robíme, čo 

môžeme. Ľudia však málo vedia o našom odbore. Myslím si, že musíme dať o sebe vedieť. 

Máme na to niekoľko možností. Jednak poskytovať žurnalistom rozhovory, a však tí 

nás navštevujú najmä počas kalendárnych výročných obyčajov. U nás teda zvonia telefóny 

a podávajú sa kľučky pred Vianocami, Valentínom a Veľkou nocou.Pre nás je dôležité zjaviť 

sa v spoločenskom diškurze. 

  

Druhá vec je, že nakoľko nás tento diškurz aj žiada o výpoveď. Lepšie si počínajú v tomto 

smere naši kolegovia v akademických kruhoch z Ústavu etnológie, kde sú na to aj 

špecializovaní, aby sa venovali predovšetkým výskumu. My sa pohybujeme medzi 

pedagogickou prácou, ktorá je nesmierne krásna, obohacujúca, ale aj nesmierne vyčerpávajúca, 

a medzi vedeckou produkciou, ktorú tiež nechceme zanedbávať. 

  

Druhá vec, ktorú môžeme robiť, je propagovať sa a to robíme podľa možností. Boli sme medzi 

prvými, ktorí „otvárali dvere“. Robili sme Deň otvorených dverí vtedy, keď ešte naša 

Filozofická fakulta túto politiku nemala osvojenú. Neboli to veľké davy ľudí, ktorí k nám 

chodili v tom čase. Vtedy ma jeden nebohý kolega docent Mlynka ubezpečoval: „Neboj sa, my 

ešte tu na tomto schodisku budeme stáť a usmerňovať davy, ktoré budú chcieť ísť k nám.“ 

  

Tak som si v januári tohto roku na neho spomenula, lebo to bolo presne tak. Stála som tam 

a usmerňovala ľudí, ktorí išli k nám. Máme propagáciu urobenú aj pre odbor etnológia, aj pre 



odbor muzeológia a myslím si, že z veľkej časti je výsledkom „zviditeľnenia sa“, že sa nám 

hlási na etnológiu asi 90 ľudí, z čoho približne polovica má záujem o etnológiu ako prvú voľbu 

a vyše 40 záujemcov o muzeológiu. Je to viac, ako môžeme prijať, čo je výborné. Aspoň si 

môžeme vyberať. Na druhej strane treba povedať, že sme často druhou voľbou po politológii, 

histórii a sociológii, ale nevadí. Keď už potom tých študentov sem dostaneme, tak dosť veľkú 

časť z nich naštepíme nadšením, ktoré v sebe nosíme už z čias nášho štúdia. 

Ľavou prednou 

 

Autor: Eva Šmeringaiová, 1. ročník mgr, 5. apríl 2011 

Stop diskriminácii 

Hovorí sa: zvládneme to ľavou zadnou. Avšak sú ľudia, ktorí všetko hravo zvládajú 

ľavou prednou a ráno dokonca pravidelne vstávajú z postele ľavou nohou. A 

„pravoruký“ svet im kladie rôzne prekážky, s ktorými sa musia popasovať.  

 

To, že celý svet je prispôsobený pravej ruke si bežný človek hádam ani nevšimne. Ľaváci sa 

však musia prispôsobiť väčšine. To znamená otvárať chladničku alebo dvere pravačkou. 

Rovnako aj používať počítač, jesť príborom, či riadiť auto prispôsobené pravákom. Možno aj 

preto sa hovorí, že ľaváci sú oveľa inteligentnejší a tvorivejší.  Ľudia s prevládajúcou pravou 

mozgovou hemisférou  majú podľa niektorých odborníkov lepšie vyvinuté umelecké 

a vizuálne myslenie či  nadpriemerné  rečové schopnosti. 

  

Sú ľaváci diskriminovaní? 

  

Avšak život ľaváka prináša rôzne problémy. Bez špeciálneho otvárača si konzervu neotvoria. 

Rovnako ako im robia problémy nože a nožnice. A ošúpať zemiak škrabkou pre pravákov je 

takmer nemožné. 

Mohli by sme teda hovoriť o určitej forme diskriminácie? Ľavák, ktorý príde do banky má 

veľmi často problémy pri podpisovaní dokumentov, pretože perá na strunkách sú umiestnené 

príliš  napravo a strunka často nedočiahne. 

  

https://web.archive.org/web/20110823084844/http:/www.webjournal.sk/clanok/3020/kavou-prednou


Niektorí výrobcovia svojim produktom dávajú 

zvláštny dizajn, aby sa lepšie držali v ruke. V tomto smere sa však na  „opačných“ vôbec 

nemyslí a takéto predmety im spôsobujú nemenšie ťažkosti.  Napríklad, keď vám v reštaurácii 

prinesú čaj v konvičke s rúčkou na pravú stranu, nebyť  v spoločnosti pravákov, čaj si 

nenalejete. Alebo šálky, ktoré musíte držať veľmi pozorne, aby ste sa neobliali. V škole ste 

tiež znevýhodňovaní tzv. „praváckymi“ stoličkami s opierkami na písanie na pravej strane. 

Písanie ľavou rukou vo vzduchu dáva skutočne zabrať. O jedení dezertnou vidličkou, 

nehovoriac. 

  

K(ľaví) 

  

Ľaváci sa ešte aj dnes často stretávajú s predsudkami. Už našťastie nie sú pokladaní za 

černokňažníkov ani nútení  písať pravou rukou.  Ale v kútiku duše sú občas považovaní za 

menej šikovných a možno aj trochu (k)ľavých. Sem-tam sa stretávajú s nepochopením pre 

nešikovnosť pri krájaní, šití, vyšívaní alebo rysovaní. 

  

Spýtala som sa svojich známych – ľavákov na ich skúsenosti. Janka Tutková priznala isté 

problémy v škole: „Raz na matike som mala nakresliť kružnicu a profesorka mi na to 

povedala, že veľmi pekná kružnica na to, že som ľaváčka. A to ma urazilo.“   

  

Podľa Andreja Brníka diskriminácia zo strany pravákov nie je, pretože sa s ňou nikdy 

nestretol. „Ľudia sú skôr ohromení, ako dokážeme robiť veci opačnou rukou. Z tohto 

uhlu  pohľadu je to príjemná vec. Však, na čo by nás aj diskriminovali keď všetko je robené 

pre nich, pravákov? Svet ľavákov je podobný ako svet pravákov, len je opačný, a to vo 

všetkom“ dodal. 

  

Ľaváci sú v nevýhode aj keď chcú hrať na hudobné nástroje. Zuzka Hlúchová  sa chcela 

naučiť hrať na gitaru „Učili ma praváci a hrala som ako praváčka.  Ale vôbec mi to nešlo, 

lebo jednoducho chcem prirodzene chytiť  gitaru opačne. Nikto pre to nemal pochopenie ani 



gitaru s prehodenými strunami. A pri hraní na klavíri podobne, mám šikovnejšiu ľavú ruku. 

Nie je to fér.“ 

  

Pravá, ľavá    

  

Nie sme Eskimáci, ktorí majú medzi sebou až 20% ľavákov. To spôsobilo, že ma všetci 

odjakživa považovali za praváčku a v živote mi to veľa vecí skomplikovalo. Vďaka tomu 

mám problém v rýchlosti určiť pravú a ľavú stranu. Veď dobré rady typu – pravá je tá, ktorou 

píšeš  - ma doživotne zmiatli a nútia môj mozog k mnohým procesom. A už viem, že pravá je 

tá ruka, ktorou nepíšem. 

  

Aj preto, že som nevidela na číslice na pravítku, som nevedela pekne rysovať a moje priamky 

a trojuholníky boli divne prerušované. A v škôlke sme nemali špeciálne nožničky, tak som 

nikdy nevedela pekne strihať. Keď som brala do ruky nôž, celá rodina zdúpnela hrôzou. 

Nikdy som nepísala atramentovým perom, aj keď som po tom veľmi túžila. Ale nepovažujem 

to za nejakú nevýhodu. 

Andrej sa na celú vec pozerá z nadhľadu: „My v tom svete žijeme od mala, sme na to 

zvyknutí. A sú to veci, ktoré nás nestoja život, len nám ho občas trochu komplikujú.“   

  

Kamarátka Monika Daňková to vyriešila jednoducho. Je obojručná. „Lyžicu držím v ľavej, 

ale príbor normálne. Píšem ľavou, krájam pravou. Ale najlepšie to bolo s vyšívaním. Keď 

som šla ihlou vpravo, tak som vyšívala ľavou a keď vľavo, tak pravou.“ 

  

Skúste niekedy zobrať do ruky ľavácke nožnice, alebo ošúpať zemiak opačnou rukou. Určite 

mi dáte za pravdu, že ľaváci vôbec nie sú ľaví. Naopak, môžeme povedať, že sú to ľudia na 

pravom mieste. Aj preto, že sa dokážu prispôsobiť a stlačiť Enter pravou. 

Integrácia Rómov do spoločnosti 

 

Frédérique Hazéová, 1. ročník bc, 4. apríl 2011 | Stop diskriminácii  

 

Médiá často prezentujú len negatívne prejavy rómskych občanov a tým podporujú 

separatistické postoje a názory občanov, ktoré vedú k diskriminácii občanov rómskej 

národnosti bez ohliadania sa na skutočné fakty. Rómske etnikum je veľmi svojské, s odlišnou 

kultúrou a zvykmi, správaním často pripodobniteľné rumunskému národu alebo v určitých 

detailoch aj Talianom. Keďže Rómovia pochádzajú z kočovných národov, aj tieto ich historické 



predispozície vedú k nepokojnému spolunažívaniu s občanmi našej klasickej slovenskej 

spoločnosti. 

  

Nezhody a konflikty vznikajú z rôznych dôvodov 

a bývajú zapríčinené obidvoma stranami, s rozdielnym podielom na zavinení v závislosti od 

konkrétneho prípadu. Veľa prípadov sa týka krádeží a výtržností zo strany rómskych 

obyvateľov. Takisto tu dochádza k večnému boju medzi extrémistami (napríklad hnutia 

skinheads) a obyvateľmi tmavej pleti, medzi ktorých sa u nás zaraďujú najmä Rómovia. 

Existuje aj veľa záznamov o trestných činoch spáchaných občanmi tejto národnosti, od 

prečinov až po zločiny. Tieto a mnohé iné príčiny sú dôvodmi pretrvávajúcich nepokojov 

v problematike pokojného nažívania s našimi rómskymi spoluobčanmi. 

  

V prvom rade si ľudia na Slovensku neuvedomujú, že ak médiá púšťajú do vysielania len 

negatívne pohľady na Rómov, je to pre zvýšenie sledovanosti. Ak by nám ukázali ako sa 

v niektorých obciach s vysokým podielom rómskych obyvateľov dosahujú pokroky 

a zlepšenia, stratili by na sledovanosti. Ľudia často vnútorne prahnú po senzáciách 

a vygradovaných udalostiach. Preto si o tomto etniku vytvárajú hlavne nepriaznivý obraz, 

z čoho následne vyvstáva silná diskriminácia. 

  

V tejto práci by som sa ďalej rada sústredila práve na riešenia, a to hneď v prvopočiatkoch, 

pretože podľa mňa najdôležitejším je riešiť problém hneď od koreňa. Preto sa moje návrhy 

riešení budú týkať najmä rómskych detí. 

  

V súčasnosti najproblematickejšou je práve segregácia rómskych detí. Len na základe ich 

sociálneho statusu a farby pleti ich zaraďujú priamo do špeciálnych – zvláštnych škôl. Podľa 

portálu euractiv.sk, ktorý čerpal z publikácie Tomatová, J.: Na vedľajšej koľaji. Je proces 

preraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl znevýhodňujúcim činiteľom? (Tomatová, J., 

SGI, Bratislava 2004) sa objavili nasledovné oficiálne zaznamenané prípady diskriminácie pri 

preraďovaní do špeciálnych škôl: 

  



1. Na odborné vyšetrenie kvôli preradeniu sú v niektorých lokalitách sú odporúčané paušálne 

všetky rómske deti, pričom u nerómskych len tie, u ktorých je vážne podozrenie na mentálnu 

retardáciu. 

  

2. V niektorých prípadoch sú rómske deti testované až po zaradení do špeciálnej triedy či školy 

(čo je v ostrom rozpore s platnou legislatívou). 

  

3. Do špeciálneho vzdelávania sú zaraďované aj deti so stanoveným pásmom tzv. subnormy (to 

je výška IQ v rozmedzí 70 - 85). V súčasnosti slovenská legislatíva nevymedzuje, v ktorom 

bodovom vymedzení má byť dieťa zaradené do špeciálnej školy. Výklad ministerstva školstva 

smeruje k tomu, že hraničné pásmo nie je mentálne postihnutie a deti v tomto pásme majú byť 

vzdelávané v bežnej škole. 

V praxi dochádza k tomu, že nerómske deti v hraničnom pásme nebývajú preradené do 

špeciálnej školy, kým rómske takmer vždy áno. To je paradoxné najmä vzhľadom na kultúrnu 

nevhodnosť testov, ktorá spôsobuje, že do hraničného pásma rómske deti spadajú oveľa 

častejšie napriek tomu, že vôbec nemusia byť mentálne zaostalé.  

4. V niektorých lokalitách sú zriaďované čisto rómske školy, prípadne triedy. 

Návrat a presun do bežných základných škôl už môže byť sťažený zhoršenou prispôsobivosťou 

týchto detí. Možností na riešenie je viacero. Jednou z nich je medzinárodne uznávaný projekt 

Step by Step, ktorý je zameraný na reintegráciu detí zo znevýhodneného prostredia (osobitných 

škôl) do systému bežných základných škôl. Jeho cieľom je dosiahnutie rovnosti príležitostí pre 

všetky deti vo vzdelávacom systéme. Podstatou projektu je dosiahnutie inštitucionálnej zmeny 

prostredníctvom zmien v školskom systéme, priamo v školách, zmeniť prístup učiteľov 

a zaktivizovať všetkých, ktorí určitým spôsobom môžu ovplyvňovať dianie v tejto oblasti. 

  

Ďalším riešením, najmä v prípade sociálne slabých rodín, v ktorých tieto deti vyrastajú by bolo 

aj zriadenie internátnych škôl. Avšak nie len pre deti rómskeho obyvateľstva, ako kedysi 

navrhoval pán Fico, ale pre všetky deti zo sociálne slabších pomerov, bez ohľadu na rasu, či 

etnikum. Tieto školy by museli mať prispôsobený vzdelávací systém, ktorý by sa nezameriaval 

len na klasické vedomostné poznatky, ktoré sa nachádzajú v učebných osnovách, ale aj na 

znalosti potrebné pre ľahšie zaradenie sa do spoločnosti. Rôznorodosť detí z hľadiska farby 

pleti by prispela k tolerantnosti a rasovej znášanlivosti, ako aj redukcii xenofóbie, či dokonca 

rasizmu. Najmä by nebola ďalšou snahou o segregáciu Rómov. 

  

Na druhej strane je rovnako potrebná aj osveta. Do povedomia spoločnosti by sa mala viac 

zapísať myšlienka antidiskriminácie a v tomto konkrétnom prípade by sa ľudia mali viac 

dozvedieť o rómskej kultúre a histórii, vďaka čomu by ich dokázali lepšie pochopiť. Mal by sa 

klásť dôraz na toleranciu a rovnosť. Zaradenie kapitol z histórie rómskeho obyvateľstva do 



školských osnov by prispelo k predchádzaniu mylným názorom, ktoré môžu viesť práve 

k diskriminácii. 

  

Mnohé rómske deti vyrastajú vo veľmi zlých podmienkach. A to je práve skutočnosť, ktorú 

treba zmeniť. Štát by sa mal zamerať na také opatrenia, aby sa zlepšovala kvalita ich života. 

V rómskych komunitách sú potrebné vzdelávacie programy, ktoré aj dospelým Rómom 

pomôžu k zaradeniu sa do spoločnosti a hlavne do pracovného procesu. V mnohých obciach 

Rómovia vykonávajú aktivizačné práce. Často som však na vlastné oči videla, že sa na nich 

veľmi nepretrhnú, i keď v meste je množstvo práce, ktorá potrebuje byť urobená. V týchto 

prípadoch je riešenie jednoduché. Mal by s nimi byť pracovník (upozorňujem, že nie policajt, 

ale človek, ktorý s nimi bude jednať ako s rovnými), ktorý bude dohliadať na výkon činnosti, 

čím si osvoja základné pracovné návyky, čo je niečo, z čoho sa už dá vychádzať. 

  

Netreba však nikdy zabúdať aj na ľudský prístup. Je dôležité uvedomiť si, že Rómovia sú 

rovnaké ľudské bytosti ako my. Ak Róm spácha trestný čin, na verejnosti sa to rozoberá 

minimálne niekoľko dní, pretože je Róm. No nezabúdajme, že aj obyvatelia s bielou pleťou 

páchajú trestné činy. Len sa o tom toľko nehovorí. Všetci Rómovia si zaslúžia dostať 

spravodlivú šancu. Ak ich deti budú mať podmienky na slobodný a prirodzený rozvoj, ako aj 

na začlenenie sa do spoločnosti, všetko sa môže zlepšiť. 

  

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa aktívne zapojilo do projektu Európskej 

komisie Za diverzitu, proti diskriminácii, ktorého cieľom je šíriť osvetu o ľudských právach 

v EÚ a v rámci ktorého je vykonávaná aj táto žurnalistická súťaž. V rámci projektu sú 

organizované aj Dni rozmanitosti, ktoré intenzívne šíria myšlienku rôznorodosti a najmä 

rovnosti. 

  

Od roku 2003 organizuje Európska komisia celoeurópsku informačnú kampaň zameranú na 

zníženie diskriminácie. Práve takéto aktivity považujem za veľmi prínosné. Osobne si myslím, 

že diskusie o problematike diskriminácie na stredných, ale aj základných školách majú tiež svoj 

značný význam, keďže mladí ľudia sú budúcnosťou tejto krajiny a je dôležité, aby o ľudských 

právach vedeli čo najviac. A vzhľadom na tému mojej práce sem zaraďujem aj potrebnosť 

diskusií práve o diskriminácii rómskeho obyvateľstva s ľuďmi, ktorí s Rómami aktívne 

pracujú. 

  

Takisto by som rada ocenila prínos Olympiády ľudských práv, ktorá sa opakuje každý rok 

a ktorej sa zúčastňujú stovky stredoškolákov. Ako jej bývalá účastníčka viem povedať, že 

svojou úrovňou prináša hlbší náhľad do oblasti ľudských práv a učí mladých ľudí tolerancii ako 

aj určitému nadhľadu. Je vhodným odrazovým mostíkom, či dokonca postrčením pre tých, 

ktorým nie je jedno ako sa zaobchádza s ľuďmi. Na farbe pleti nezáleží. Každá aktivita, ktorá 



pozdvihne úroveň vedomostí v danej problematike má hodnotu a je dôležitá. Preto dúfam, že 

projektov ako tento bude stále pribúdať. 

Oslavy 90. výročia FiF UK prišla podporiť aj premiérka Iveta Radičová 

 

Autor: Ivana Popaďaková, 1. ročník mgr, 17. november 2011 

študentský život 

Jedným z dôležitých momentov fakultných osláv bolo Slávnostné zasadnutie Vedeckej 

rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a akademickej obce univerzity 

spojené s odovzdávaním pamätných medailí.  

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si okrúhle výročie pripomenula 

dvojdňovým programom osláv. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili zástupcovia 

filozofických fakúlt zo Slovenska i zahraničia. Medzi hosťami nechýbala ani predsedníčka 

vlády SR Iveta Radičová. 

  

 

Slávnostné zasadnutie bolo otvorené príhovorom dekana fakulty, profesora Jaroslava Šušola a 

nasledovalo príhovorom slovenskej premiérky Ivety Radičovej, ktorá je tiež absolventkou 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Vo svojom príhovore sa poďakovala vedeniu 

fakulty za možnosť študovať na najstaršej slovenskej univerzite a za príkladnú reprezentáciu 

univerzity doma i v zahraničí dostala z rúk dekana fakulty pamätnú medailu.   

 

Počas prejavu sa k slovu dostal i rektor univerzity  Karol Mičieta. Vo svojom prejave 

zhodnotil existenciu fakulty a vyzdvihol hodnoty, ktoré inštitúcia podporuje. "Filozofická 

fakulta UK má všetky predpoklady rozvíjať sa ako medzinárodne uznávané vzdelávacie a 

vedecké centrum. V centre zmyslu jej spoločenskej misie sú tie najvzácnejšie hodnoty - láska 

k múdrosti, ideály pravdy, dobra a krásy." 

  

 

Ivetu Radičovú potešilo udelenie medaily za prínos k rozvoju Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. "Keď vás ocení alma mater, tak je to možno silnejšie a vzácnejšie 

ako medaila, ktorú som dostala na London School of Economics," neskrývala svoje pocity po 

získaní čestného ocenenia. Podobne fakulta ocenila aj ďalších pedagógov fakulty, ktorí sa 

zaslúžili o rozvoj svojej alma mater počas svojho života. 

  

https://web.archive.org/web/20111123184445/http:/www.webjournal.sk/clanok/3406/oslavy-90-vyrocia-fif-uk-prisla-podporit-aj-premierka-iveta-radicova-2


Pri tejto príležitosti si cenu zaslúžene prevzala aj profesorka Danuša Serafínová z katedry 

žurnalistiky. Počas slávnostného zasadnutia sa akademickej obci prihovorili aj dekani a 

rektori ďalších domácich a zahraničných univerzít. 

Študentská kvapka krvi 

 

Karin Čaklošová, 1. ročník bc, 13. november 2011 | Študentský život  

 

Darovanie krvi prebiehalo v dňoch od 7. do 11. novembra 2011 na jednotlivých fakultách UK 

v Bratislave alebo Martine. Otvorenie akcie sa uskutočnilo v historickej budove na 

Šafárikovom námestí, kde sa v úlohe darcu predstavil aj absolvent Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň známy moderátor športových novín Televízie 

Markíza – Peter Varinský. 

  

Peter Varinský ako dobrovoľný darca krvi 

Čo vás priviedlo k myšlienke dobrovoľného darovania krvi? 

K tejto myšlienke ma priviedla univerzita, keďže ma pozvala. Plánujem to už dlhší čas, ešte 

keď som bol študent, ale nepodarilo sa mi to a chcel som zistiť akú mám krvnú skupinu, tak 

som prišiel. 

  

Rozhodli ste sa darovať krv po prvýkrát alebo ste pravidelným darcom? 

Som prvodarca. 

  

Neodradila vás táto skúsenosť a budete v darovaní krvi pokračovať? 

Nie, určite ma neodradila. Pokiaľ ma univerzita pozve aj nabudúce a budem mať v tom čase 

dostatok krvi, rád prídem. 

  

Dnes ste sa opäť po rokoch vrátili na pôdu Filozofickej fakulty UK. Aké sú vaše spomienky? 

Vybavilo sa mi množstvo spomienok. Vidím tu i veľké zmeny, nové kaviarne a nových ľudí, 

ktorí ešte nestihli doštudovať. Veľmi rád som sa sem vrátil po rokoch. 

  



Kto môže darovať krv? 

Dobrovoľným darcom sa mohol stať naozaj každý, kto spĺňal základné kritéria ako vek nad 

osemnásť rokov, minimálna váha 50kg a dobrý zdravotný stav. Na každého dobrovoľníka po 

vyplnení dotazníka čakalo prekvapenie v podobe zdravého, energetického, výživového 

balíčka a svojím darcovstvom sa zároveň zaradil do žrebovania o zaujímavé ceny. 

V znamení tohtoročného hesla kampane: Čas na život je však dôležité sa pred darovaním 

fyzicky pripraviť, a to dobrou hydratáciou ( minimálne 500ml vody), ľahkou a zdravou 

stravou ako ovocie, zelenina a výdatným spánkom. Týmto môžeme zvýšiť kvalitu našej krvi 

a pomôcť tak pri záchrane života. 

Akademické fórum z osláv 90. výročia FiF UK prinieslo sériu prednášok 

 

Jozef Kaščák, Tereza Jurčíková, Ingrida Barusová, 1.mgr, 22. november 2011  

študentský život 

Ako prvý sa účastníkom prihovoril vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie profesor 

Miroslav Marcelli. Vo svojej prednáške Svet univerzity: minulosť, súčasnosť a budúcnosť sa 

zamyslel nad zodpovednosťou univerzity voči spoločnosti a  podal návod na to, ako v dnešnej 

dobe zachovať, respektíve transformovať, filozofické poslanie univerzity. 

  

Po jeho vystúpení si návštevníci Akademického fóra vypočuli prednášku prof. Ondreja 

Mészároša z Katedry maďarského jazyka a literatúry o vývoji akademických tradícií nášho 

hlavného mesta s názvom Akademické tradície univerzitného mesta Bratislavy. Posledným 

rečníkom bol docent Anton Eliáš, prodekan pre vedecký výskum a vysokoškolské 

doktorandské štúdium, ktorý predniesol svoj príspevok FiF UK a jej zástoj vo vývoji 

slovenskej vedy a kultúry. 

  

„Fakulte želám dostatok obrazotvornosti“ 

Podľa slov prvého prednášajúceho, profesora Marcelliho, sen o múdrosti jedného človeka sa 

za múrmi univerzity transformuje do kolegiálneho sna. Univerzita je preto miestom nie 

individuálneho, ale kolektívneho rozvoja vzdelania a vedeckého poznávania. „V prostredí 

univerzity sa z individuálneho sna o múdrosti stáva súčasť kolektívneho príbehu, ktorý sa 

môže opakovať a v opakovaniach vtláčať do cyklickej histórie kolégia. Ako miesto, kde sa 

odohráva proces rozvoja a šírenia vedeckého poznania, je univerzita autonómnou inštitúciou, 

ktorá sa riadi vlastnými pravidlami. Napĺňaním tohto programu sa však finalita univerzity 

nevyčerpáva, je tu totiž ešte úloha prispievať k vzdelávaniu národa,“ povedal. 

  

Svoj apel na spoločenskú zodpovednosť podopiera univerzitným modelom Wilhelma von 

Humboldta, zakladeteľa berlínskej univerzity. Humboldtova predstava o univerzite ju totiž 

zaväzuje poskytovať vedu duchovnému a mravnému vzdelávaniu národa. V druhej časti 



prednášky sa profesor pokúsil vizionársky definovať poslanie univerzity. Najskôr nostalgicky 

spomína na pôvodné filozofické poslanie univerzity, ktoré je dnes potrebné prispôsobiť 

funkcionálnym požiadavkám a vzápätí si kladie otázku, či sa sen o filozofickom poslaní úplne 

skončil, alebo jeho ducha možno prispôsobiť a tak zachovať aj v súčasnej situácii. „Nie sú sny 

dnes už iba nostalgickým pripomenutím minulých časov, pripomenutím, ktoré má svoje 

miesto pri slávnostných udalostiach ako je toto naše výročie, no pokiaľ ide o budúcnosť, 

najlepšie bude na ne hneď po odznení hymny zabudnúť? Môže však sen aj v tomto 

funkcionálne organizovanom svete plniť prospektívne poslania? K čomu sa taký sen bude 

uchyľovať, na čo sa bude odvolávať s k čomu naše pohľady zameria?“ 

  

Inšpiráciu k odpovedi profesor nachádza v Shakespearovom Sne noci svätojánskej. „Aj tí 

najlepší v tomto odbore sú iba tiene. A ani tí najhorší nie sú takí zlí, ak im príde na pomoc 

obrazotvornosť. Nezdá sa vám, vážení kolegovia, že je to aj o nás, o našej fakulte a našom 

kolégiu, jeho prítomnosti a jeho snoch? Je dúfam dovolené, snívať o tom, že nám, čo 

nepatríme medzi tých najlepších, bude obrazotvornosť aj naďalej prichádzať na pomoc.  Nič 

viac, nič lepšie už v tejto chvíli sebe i fakulte, s ktorou ma spájajú toľké putá, toľké 

spomienky, toľké stále živé sny a nádeje priať nemôžem,“ uzavrel s poďakovaním. 

Akademické tradície mesta Bratislavy 

Profesora Marcelliho vystriedal za rečníckym pultom profesor Mészároš. Prednáška priniesla 

poslucháčom prehľad najdôležitejších medzníkov akademického vzdelávania na území 

hlavného mesta. Ako pripomenul profesor Mészároš, prvou univerzitou bola Academia 

Istropolitana, ktorá vznikla v roku 1467 podľa bolonského vzoru, ale už začiatkom roku 1470 

zanikla. Inštitúcia mala kopírovať už fungujúce stredoveké európske univerzity. 

Lutherova reformácia vniesla do vzdelávania nový rozmer. V roku 1606 vzniklo v Prešporku 

evanjelické gymnázium podľa systému Johannesa Sturma zo Strassburgu. Podľa Mészároša 

gymnáziá založené na tomto základe mali 10 tried, čím dosiahli úroveň vysokej školy. V roku 

1656 existovala už ako trojstupňové lýceum. Škola dosiahla vrchol v 60.rokoch 17.storočia, 

no morová epidémia v 1713 značne preriedila počet študentov a lýceum začalo upadať. Tento 

úpadok zastavili reformy Mateja Bela, ktorý sa stal v roku 1714 jej rektorom. 

Evanjelické školstvo sa od katolíckeho líšilo tým, že nebolo obmedzované takým centrálnym 

študijným programom, akým bolo Ratio Studiorum, ktoré presne predpisovalo, čo a ako sa má 

vyučovať, ale pripustilo väčšiu možnosť reforiem uskutočňovaných pedagogickými 

a vedeckými osobnosťami. Hlavné pedagogické kapacity vychádzali najmä z nemeckých 

škôl, čo spôsobilo naviazanosť na západoeurópske idey osvietenstva. Odvtedy začína 

skutočná divergencia katolíckeho a protestantského myslenia a školstva. 

Po prijatí Ratio Educationis, centralizovaného študijného programu pre všetky typy a úrovne 

škôl v rámci Habsburskej monarchie, získal Prešporok ďalšiu inštitúciu vysokoškolského 

charakteru, Kráľovskú akadémiu (Academia Regia Posoniensi). Akadémie pôvodne 

znamenali v uhorskej školskej tradícii tretí, najvyšší stupeň trojstupňových mestských škôl, na 

ktorých sa prednášali základy filozofie a teológie.   

Najväčšia zmena v živote lýcea však nastala roku 1882, kedy sa z neho vyčlenila samostatná 

evanjelická teologická akadémia. Pri založení mala šesť katedier, spomedzi ktorých jedna 



sústreďovala filozofiu, pedagogiku a dejiny náboženstva. Študenti okrem povinného kurzu 

dejín filozofie absolvovali aj filozofické semináre, na ktorých čítali a interpretovali diela 

najznámejších filozofov obdobia. 

  

Kráľovská akadémia v Prešporku sa vyvíjala inak. Po zavedení reformy stredného školstva 

v Uhorsku v roku 1850 bola zrušená filozofická fakulta a dovtedajšia akadémia sa zmenila na 

právnickú akadémiu. V školskom roku 1875/76 však znova vznikla na akadémii filozofická 

fakulta s jednou filozofickou, tromi filologickými a dvoma historickými katedrami. Táto 

fakulta už nemala to isté poslanie, ako predtým, teda nebola iba prípravným kurzom pre 

právnické vzdelávanie, ale absolventi mohli získať učiteľský diplom pre stredné školy. 

Akadémia v tejto podobe fungovala do roku 1914 a vtedy sa včlenila do novoutvorenej 

Alžbetínskej univerzity, ktorej právnická fakulta vznikla roku 1914, filozofická fakulta na jar 

roku 1918 a lekárska fakulta v jeseni roku 1918. 

Na záver svojej prednášky profesor Mészároš uviedol myšlienku z dekanskej inauguračnej 

reči Gy. Kornisa zo 17. marca 1918. Podľa Kornisa je úlohou univerzitného štúdia predstaviť 

nedokončenú povahu vied vyplývajúcu z nekonečnosti poznávania. Zároveň však treba zasiať 

do študentov ducha skepticizmu, aby nezostali pasívni. „Osobitnou úlohou univerzity ako 

inštitúcie slobodného a autonómneho vedeckého bádania bez politických zásahov je vytvoriť 

dispozície a ducha nezávislého myslenia. Filozofické štúdium  v nás vytvára nielen kritické 

postoje a pripraví nás na myslenie bez predsudkov, ale umožní aj znášanlivé pochopenie 

rozmanitých postojov medzi sebou súperiacich svetonázorov a tak nás zachraňuje pred 

duchovnou demagógiou. V tejto výchove k tolerancii možno nájsť jeden zo základných 

kultúrnopolitických významov univerzitného štúdia filozofie.“ 

„Spoločnosť, ktorá si myslí, že ju nepotrebuje, ju potrebuje najviac...“ 

Na záver zaznela prednáška docenta Antona Eliáša, prodekana pre vedecký výskum a 

vysokoškolské doktorandské štúdium s názvom FiF UK a jej zástoj vo vývoji slovenskej vedy 

a kultúry. 

Nadčasový výrok Puškina o poézii možno aplikovať na rôzne oblasti života. Výrok,   ktorý 

zaujme aj v prednáške pána prodekana vypovedajúci o nevyhnutnosti existencie kvalitných 

spoločenských a humanitných vied. Ich podstata v zástoji univerzitného vzdelávania či 

vedeckého bádania podčiarkuje zmysel Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. 

Obraz o postavení fakulty si prostredníctvom prednášaných slov vytvárame udalosťami 

minulými, súčasnými a snažíme sa predstaviť si aj jej budúci vývoj. 

Kresba tohto obrazu začína v roku 1921. Slovami prednášajúceho si pripomíname niekoľko 

významných udalostí v dejinách fakulty. Či už je to deklarovanie záujmov siedmich 

profesorov o budovaní fakulty alebo koncepcia vytvárania vedeckého centra na fakulte, vždy 

je to snaha usilujúca o rozvoj fakulty. Dôkazom týchto snáh je aj Zborník FF UK, ktorého 

tradíciu v obnovenej podobe fakulta dodnes udržiava. 

Vznik neskorších časopisov a zborníkov vedie k tomu, že „v rokoch 1921-1953 predstavovala 

Filozofická fakulta prakticky jediné akademické vedecké pracovisko rozvíjajúce spoločenské 

a humanitné vedné odbory na Slovensku“. Ako uviedol  pán prodekan Eliáš situácia sa začína 



meniť vznikom ďalších filozofických fakúlt. Na ich vzniku sa často podieľali aj predstavitelia 

bratislavskej fakulty, čo je dôkazom celonárodného poslania fakulty. 

  

Pri poslaní fakulty vyzdvihuje aj krédo prvého rektora univerzity Kristiána Hyneka, ktorého 

podstata tkvie v prekonávaní minulosti a snahou o nový lepší deň. Týmto poukazuje aj na 

významnú činnosť vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov fakulty, ktorý svojou 

činnosťou napredujú a pracujú tak na existencii novej lepšej univerzity. Zdôrazňujúc, že 

„dnešný vedecký potenciál fakulty predstavuje 300 tvorivých pracovníkov“. Zároveň 

dochádza ku konštatovaniu, že významné výsledky fakulta dosahuje aj napriek 

nedostatočným financovaním vedných odborov. 

Napriek tomu však v prednáške zaznievajú poznatky viacerých autorov, ktoré nás 

presviedčajú o zmysle týchto vedných odborov. Jedinečnosť videnia a prežívania konkrétneho 

sveta, zasadzovanie objavených hodnôt do života spoločnosti a jej stmeľovanie sú len jedny 

z mnohých ďalších významov. 

Záverečné slová prednášky nás však nabádajú k tomu, že v dnešnom svete by mohli 

spoločenské a humanitné vedy riešiť celý rad problémov. Do popredia vystupuje potreba 

dialógu, tolerancia odlišností a rešpektovanie komplementárnosti poznávania. A z tohto 

dôvodu platí Puškinov výrok aj v oblasti spoločenských a humanitných vied...keď si myslíme, 

že ich nepotrebujeme, tak ich potrebujeme najviac. 

Red Bull art of can 

 

Autor: Veronika Lontošová, 1. ročník bc, 17. november 2011 

Zaujímavosti 

Mnohí sa divia, čo za výtvor môže byť dielo z plechovky.  

 

Nové formy umenia sú hlavne staršími ročníkmi odsudzované. Nejde len o umenie ako také, 

ale hlavne o snahu ľudí niečo dokázať, niečo vytvoriť, spestriť si život „sochou z plechovky,“ 

ktorá bude zdobiť istú miestnosť v dome, izbe a podobne. Výstava Red Bull art of can sa na 

Slovensku objavuje po prvýkrát. 

Pri príležitosti práve prebiehajúcej výstavy sme sa stretli s manažérkou komunikácie 

spoločnosti Red Bull Mgr. Andreou Zererovou, ktorá nám výstavu bližšie predstavila. 

Ide o netradičnú formu umenia, mohli by ste nám výstavu bližšie charakterizovať? 

Toto podujatie je vlastne výstava najkreatívnejších diel z plechoviek, teda z materiálu, ktorý 

je na vyhodenie. Môžete tu nájsť až 58 diel vytvorených rukami obyčajných ľudí. Do súťaže 

sa mohli zapojiť všetci. Každý kto má nejaký kreatívny nápad, ktorý by chcel nejako 

zhmotniť. Nájdete tu diela abstraktné aj diela, ktoré sú funkčne využiteľné, ako sú lampy, 

kabelky, bižutéria a pod… 

https://web.archive.org/web/20111123184435/http:/www.webjournal.sk/clanok/3338/red-bull-art-of-can


Z akých zdrojov sa ľudia mohli dozvedieť o možnosti zapojenia sa do projektu. Bola 

vyhlásená verejná súťaž? 

Pre vznik práve prebiehajúceho podujatia bolo samozrejme potrebné zapojenie čo najväčšieho 

počtu ľudí. Mali sme rôzne promo akcie, outdoorovú kampaň. Mnoho workshopov aj na 

študentskej pôde. Samozrejme informácie boli k dispozícii na internete. Tvorcovia sa mohli 

registrovať do konca augusta. Ak chceli, aby boli diela hodnotené v rámci súťaže museli svoje 

výtvory odovzdať do 15. septembra. Počas celej doby trvania súťaže sme boli našim umelcom 

plne k dispozícii. Ak niekto potreboval viac plechoviek, tak sme mu ich dodali. Robili sme 

pre nich tzv. štartovacie balíky, ktoré obsahovali rôzne pomôcky potrebné pri tvorbe týchto 

zaujímavých diel. 

Z koho hlavy vzišiel nápad usporiadať toto podujatie? 

Súťaž The art of can je v podstate myšlienkou Red Bullu. Je to myšlienka, ktorá vznikla 

a funguje už od roku 1999. Nakoľko sa výstavy uskutočňujú po celom svete, rozhodli sme sa 

prísť s týmto nápadom i na Slovensko. Po celom svete sme mali možnosť vidieť výtvory 

ľudskej fantázie v rôznych podobách, krásne diela, ktoré vytvárali stovky ľudí.  Prišlo nám to 

ako vhodná idea, rozhodli sme sa teda povzbudiť i fantáziu Slovákov. 

Toto je prvý ročník súťaže na Slovensku, máte v pláne pokračovať? Je náročné zrealizovať 

obdobný projekt? 

Red Bull art of can určite zrealizovať jednoduché nie je už len z toho dôvodu, že ide 

o celoročnú súťaž. S ľuďmi treba neustále komunikovať, tvrdo a dlho pracovať. Väčšina 

z vystavovaných diel sa nerobila ľahko, napríklad víťazné prvé miesto bolo robené 13 dní deň 

– noc. Spočiatku sme si vraveli, prečo by pre nás ľudia mali investovať čas, ktorý môžu 

využiť inak, zábavnejšie. Čas sú peniaze. Boli sme milo prekvapení, keď sme uzreli diela, 

ktoré sa do súťaže zapojili. Reakcie ľudí sú zatiaľ len pozitívne, výstava sa im páči. To len 

upevňuje náš názor, že pokračovať sa oplatí. 

  

Kto bol v hodnotiacej komisii? 

V porote bol herec Maroš Kramár, módna návrhárka Mária Šraneková, dizajnér Tibor Uhrín, 

fotograf Jakub Klimo a zástupca Red Bullu Ján Šaulič. Kurátorom výstavy je pán Ferdinand 

Chrenka, vysokoškolský profesor VŠVÚ. Víťaz získa letenku od Českých aerolínií do St. 

Petersburgu so vstupom do slávnej Ermitáže. Víťazi druhého a tretieho diela pocestujú do 

ďalších veľmi zaujímavých európskych kultúrnych veľkomiest, Amsterdamu a Barcelony. 

Počas cesty si užijú prehliadku najznámejších umeleckých skvostov. 

  

Pokúsite sa nejakým spôsobom inšpirovať ľudí do budúcnosti? Aké diela by sa mohli pokúsiť 

vytvoriť? 

Ja si myslím, že inšpiráciu musí každý hľadať sám v sebe, keď sa pozrie na tú správnu 

plechovku, čo ho prvé napadne. Keď si pozriete výstavu, sú tu naozaj diela, pri ktorých by vás 

nikdy nenapadlo, že niečo také sa dá z plechovky urobiť.  Vraví sa, že krása je 



v jednoduchosti. Vezmite si prázdnu plechovku a urobte z nej čokoľvek vás napadne. 

Inšpiráciu môžete hľadať priamo tu na výstave. V príjemnom prostredí zaujímavej show si 

návštevníci vychutnať kávičku, Red Bull, popremýšľať a poprípade vymyslieť niečo aj do 

budúcoročnej súťaže. Začať realizovať svoje nápady už teraz. 

  

Výstava je otvorená denne od 10:00 – 22:00 hod v období od 21. – 30. októbra v priestoroch 

skladu č. 7 na Pribinovej ulici v nákupnom centre Eurovea. 

Chuť k nechutnostiam 

 

Autor: Barbora Cárachová, 3. ročník bc, 16. november 2011 

Zaujímavosti 

Mali ste niekedy v detstve čudesnú chuť ochutnať omietku, kriedu alebo gumu na 

ceruzke? Robíte to ešte aj dnes? Ak áno, môžete si do kolónky choroby zapísať okrem 

divných chuťových pohnútok ďalšiu diagnózu – syndróm pika. 

 

Na svete existujú tisíce chorôb a my možno ani nevieme, ktorých sme nositeľmi. Mali ste 

napríklad niekedy v detstve čudesnú chuť ochutnať omietku, kriedu alebo gumu na ceruzke? 

Robíte to ešte aj dnes? Ak áno, môžete si do kolónky choroby zapísať okrem divných 

chuťových pohnútok ďalšiu diagnózu – syndróm pika. 

  

Názov tejto, pre väčšinu ľudí, nechutnej choroby je odvodený od latinského pomenovania 

straky, ktorá je typická tým, že si svoju potravu príliš nevyberá a pochutná si takmer na 

všetkom. Práve to je príznačné pre ľudí, ktorí syndróm pika majú. Dobrovoľne, zvedavo 

a dokonca s chuťou ochutnávajú veci, ktoré sa v jedálničku bežne nevyskytujú. Väčšinou to 

začína olizovaním omietky, síry na zápalkách, farby, piesku a hrdze. 

  

Lákadlom sú však aj také predmety, ktoré so sebou po požití prinášajú nielen žalúdočné 

ťažkosti, ale môžu prispieť aj k vážnejším úrazom. K najnebezpečnejším patrí určite sklo. 

Deti hryzú sklenený pohár až kým sa neodlomí čiastočka a asi tušíte, kde časom skončí. 

Ďalšími predmetmi, ktoré bývajú hodné ochutnania, sú napríklad krémy, pleťové masky, 

telové mlieka a rôzne iné kozmetické produkty, ako balzam na pery, ústna voda, zubná 

pasta... 

Základ je – čím voňavejšie, tým chutnejšie! 

  

O tom, že nositelia syndrómu pika sú dobrými, no trochu neobvyklými chovateľmi domácich 

miláčikov, niet pochyb. Máte radi svojho psa? Ochutnávate kvôli jeho maximálnej 

https://web.archive.org/web/20111123184430/http:/www.webjournal.sk/clanok/3323/chut-k-nechutnostiam


spokojnosti granule, ktoré mu kupujete? Ak ste na obidve otázky odpovedali áno, ste určite 

dobrý majiteľ. Ale bohužiaľ, so syndrómom pika. 

  

To, že tento kuriózny apetít so sebou prináša rôzne nákazy, infekcie, choroby, zažívacie 

problémy, poranenia a parazity, je logické. Preto ak poznáte niekoho, kto príliš často rozpráva 

o vláčnosti omietok a čistení zubou pomocou skla, oboznámte ho s tým, že na svete je veľmi 

veľa chutných vecí, ktoré boli prioritne vyrobené, aby ulahodili našim chuťovým bunkám. 

A plusom je, že si ich môže kúpiť hocikde, nemusí pre ne chodiť do drogérie či 

chovateľských potrieb. 

Editor Howard Swains: Je zvláštne, ak príde britský novinár hovoriť Slovákom, ako písať 

o Slovensku 

 

Autor: Lukáš Onderčanin, 3.ročník bc, 24. október 2011 

Zaujímavosti 

„Nasadili ste latku vysoko,“ hovorí v rozhovore britský novinár Howard Swains, ktorý 

pôsobí v najväčších anglických denníkoch. V projekte tvorby cestovateľského magazínu 

Spectacular Slovakia, na ktorom pracovali najmä študenti našej katedry, pôsobil v 

pozícii editora a cez jeho ruky prešli všetky naše články. 

 

Ako sa Vám spolupracovalo so študentmi na tomto projekte? 

Spolupráca sa mi veľmi páčila. Predtým písaval Spectacular jeden novinár, ktorý cestoval po 

Slovensku a snažil sa pokryť všetko. Jednoducho toho bolo priveľa a kvalita publikácie tým 

trpela. 

Tentokrát sme mali šťastie, že sme našli veľkú skupinku talentovaných a nadšených 

reportérov, ktorí okrem usilovnej práce priniesli do projektu svoje čerstvé myšlienky. Študenti 

boli nadšení možnosťou cestovať a spoznať svoju krajinu očami novinára a poctivo sa starali 

o to, ako bude materiál nesúci ich meno vyzerať. Každý editor na svete by bol rád, keby pre 

jeho publikáciu pracoval taký tím. Táto práca pre mňa bola veľkým potešením. 

Veľkou radosťou bolo vidieť aj zrod tohto projektu v krátkom čase. Bolo to len v októbri 

2010, keď sme s Jánom Pallom prvýkrát prišli na myšlienku spolupráce so študentmi 

žurnalistiky. Netušili sme, či to bude možné. A teraz, po menej ako roku, držím v ruke 

publikáciu, na ktorú som veľmi hrdý. 

  

Bola to nová skúsenosť aj pre Vás ako editora? 

Áno, bolo to niečo nové aj pre mňa. Bol som reportérom niekoľko rokov, ale nikdy som 

neučil a ani som nepracoval s novinármi v začiatkoch ich kariéry. Nevedel som čo mám 

očakávať a pred našim prvým stretnutím som bol dosť nervózny. Chcel som mladým 
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novinárom odovzdať čo najviac o kvalite žurnalistiky. Napriek tomu som nevedel, či budem 

vítaný – je trochu zvláštne ak príde novinár z Británie učiť Slovákov ako majú písať 

o Slovensku. Bol som veľmi šťastný, keď som videl, že študenti oceňujú to, čo sme spolu 

s Jánom Pallom a Beatou Balogovou hovorili. A finálny produkt ukázal, že to za to stálo. 

  

Pred štyrmi rokmi ste precestovali celé Slovensko. Bolo videnie očami študentov odlišné od 

toho Vášho? 

Samozrejme vo videní Slovenska bolo veľa rozdielov. Keď som v roku 2007 cestoval, 

prvýkrát v živote som túto krajinu navštívil a nevedel som ani slovíčko po slovensky. Naopak, 

väčšina študentov žije v tejto krajine celý život a často krát písali práve o regiónoch, kde sa 

narodili alebo kde ich rodiny stále žijú. 

  

Pre mňa, podobne ako pre hocijakého cestopisného reportéra, bolo najťažšou časťou hodnotiť 

miesta (mestá, hrady, národné parky) podľa vlastného meradla a neporovnávať ich s niečím 

v Británii alebo v USA. Tento rok bolo však kľúčové naučiť študentov pozerať sa na miesta 

viac kriticky, ako novinári. Často krát to znamená, že musíte zabudnúť na všetky 

predchádzajúce názory a musíte sa pokúsiť o objektívne posúdenie. 

  

Novinár musí myslieť v prospech svojich čitateľov a mal by svoju osobu z článku vyňať. 

Snažil som si to zapamätať keď som cestoval a takisto som sa snažil vštiepiť to do hláv 

študentov. Z tohto dôvodu by mali byť naše pohľady na Slovensko čo najbližšie k realite. 

Snáď sme sa všetci dostali čo najbližšie k objektivite. 

  

A na záver – ako sa vám páči tohtoročné vydanie Spectacularu Slovakia? Je odlišné od 

ostatných ročníkov? 

Toto vydanie sa mi veľmi páči. Je unikátne. Má všetko, čo má mať sprievodca (aj vrátane 

nudných telefónnych čísel a adries...), ale má aj niečo veľmi neobyčajné. Má viac ako dvadsať 

rozdielnych reportérov, ktorí navštívili stovky nových miest a rozprávali sa s množstvom 

zaujímavých ľudí. Dôležitou súčasťou je zasadenie krajiny do kontextu – články o Jánošíkovi, 

Štefánikovi alebo SNP sú kľúčové pre skutočné pochopenie Slovenska. Rovnako články 

o vínnej ceste, pretekárskej dráhe alebo o gaštanových stromoch ukazujú ucelený obraz 

moderného Slovenska. O všetkom tomto je nová edícia Spectacularu. Náš jediný problém (a 

skutočne kľúčový) je, ako celý projekt spraviť budúci rok lepšie. Toto vydanie nasadilo latku 

vysoko. 

  

Článok o projekte Spectacular Slovakia nájdete 

tu: http://www.webjournal.sk/clanok/3313/ukazali-sme-ze-slovensko-je-krasna-krajina 
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Belgicko – novodobá európska vlasť 

 
Zuzana Klimová, 3. ročník bc, 24. apríl 2012 | Cestovanie  

 
 

 

Z Belgicka sa pomaly stáva naša druhá vlasť. Množstvo Slovákov odchádza na Erasmus do miestnych 

škôl, mnohí tam zostávajú aj ďalej študovať. Letenky si stále udržiavajú prijateľnú cenu, a tak malý výlet 

naprieč krajinou môžete s plným nasadením podniknúť už zajtra. 

  

  

Do krajiny priletíte s veľkou pravdepodobnosťou na letisko Charleroi. Ak sa vydáte vlakom do Bruselu, 

môžete si cestou spraviť malú prestávku a pozrieť si miesto, kde prebiehala slávna bitka pri Waterloo. V 

tomto mestečku sa nachádza veľký pomník slávnej bitky, s prezývkou Leví pahorok. Je to kopec vysoký 

41 metrov, ihlanovitého tvaru. V ňom je vsadených 226 schodíkov vedúcich k obrovskému levovi, ktorý 

váži až 28 ton. Ak budete mať šťastie na teplý, a hlavne jasný slnečný deň, naskytne sa vám nádherná 

vyhliadka. Šance sú však malé. Jedno malé upozornenie – porážka Napoleona na tomto mieste stále 

niečo zo seba zanechala. Väčšina návštevníkov odchádza z Waterloo zničená... 

  

  

  

Po krátkej prestávke môžete pokračovať opäť do Bruselu. Pri prvom pohľade naše hlavné európske 

veľkomesto nevyzerá veľmi príťažlivo. Jednoznačne patrí k tým kútom sveta, ku ktorým musí mať človek 

vytvorený osobný vzťah. Ak nehľadáte európske inštitúcie, zamerajte sa na množstvo múzeí a 

multikulturalitu, ktoré toto mesto ponúka. Brusel odporúčam navštíviť hlavne v čase, keď prebieha Noc 

múzeí. Stretnete sa skoro s tridsiatkou múzeí, ktoré otvárajú svoje brány v príťažlivej nočnej hodine, s 

doplnkovým programom. V niektorom múzeu je plný dôvtipu, v inom fantázie, tvorivosti – môžete sa 

naučiť tancovať židovské tance, vypočúť si koncert v centre Bruselu, pridať sa k protestujúcemu davu... 

Keď Brusel, tak potulovanie nočným centrom. A keď hranolky a belgické wafle, tak jednoznačne v 

Bruseli. 

  

  

 



  

Z Bruselu to môžete zobrať dvomi smermi – Gent alebo Leuven. Ak si vyberiete prvú možnosť, 

odporúčam ísť až k moru, do maličkého mestečka Oostendee. Severné more je veľmi príťažlivé. 

Chladný vzduch, čajky, ťažká a vlhká hmla... Veľmi maličké, ale krásne mestečko a niečím príťažlivo 

krásna pláž. V miestnej maličkej katedrále možno tak ako ja zažijete organistu nacvičujúceho si svoje 

vystúpenie. Také, za ktoré neplatíte a je výlučne pre vás, keďže more je na pobreží príťažlivejšie ako 

temná katedrála. 

  

  

  

Z Oostende sa môžete vracať späť smerom do Bruselu. Nezabudnite však vystúpiť v Bruggách. Síce som 

ich nezažila v slnečnom počasí, na čare nestratili. Mne to vyhovovalo, uličky, inokedy preplnené ľuďmi, 

boli prázdne a tety vo všetkých čokoládovniach sa mi mohli naplno venovať. Z tohto miesta sme si s 

kamarátkou priniesli päť kíl čokolády. A našla som tu najlepšiu krčmu, ktorá vznikla už v roku 1515. Ak 

budete Bruggách, určite si dajte horúce kakao a lasagne v Café Vlissinghe. Pochopíte, až keď vkročíte 

dnu a uprostred miestnosti nájdete horúce kachle, na ktorých bude voda na čaj a vedľa kreslo po 

prababičke, kutáč, naukladané drevo... 

  

  

 

  

Keď v Brugách strávite celý deň a dobre sa vyspíte, cestou ďalej sa zastavte ešte v Gente. Je to malé 

študentské mestečko. Má veselú študentskú atmosféru a kaviarne, v ktorých zastal čas. Po túlaní sa 

miestnymi uličkami neobíďte veľkú katedrálu týčiacu sa na hlavnom námestí. A ešte niečo ku gentskej 

gastronómii – nedajte sa oklamať v Bruggách, pravé gentské želatinové cukríky, ktoré sa volajú 

cuberdon, kúpite iba tu. Je to výborná cukrovinka z malinovej šťavy. V Gente sa oplatí stráviť deň, ale 

iba v tom prípade, ak si požičiate bicykel a budete sa preháňať popri všetkých kanáloch a parkoch. 

Nemusíte sa báť toho, že by vás niekto zrazil. Tu platí nepísané pravidlo, že bicykel má vo všetkom 

prednosť. 

  

  



 

  

Ďalšie mestá, ktoré stoja za povšimnutie, môžete navštíviť, ak si vyberiete cestu druhým smerom, 

doLeuvenu. Samotný Leuven je druhým študentským mestečkom so slávnou belgickou univerzitou, 

len je trošičku menší ako Gent. Okrem katedrál, červených domov, môžete navštíviť aj Beginen Hof. Tie 

sú roztrúsené po viacerých mestách v Belgicku a oplatí sa vidieť aspoň jeden z nich. Sú to domčeky so 

spoločným vnútorným dvorom, oddelené od vonkajšieho sveta a slúžili nevydatým ženám. Dodávali im 

akúsi spoločenskú vážnosť a ochranu v dobe, keď žena nemohla žiť inak ako v kláštore alebo manželstve. 

Tieto ženy žili spoločne, študovali, boli spoločensky aktívne. Mohli to byť akési predchodkyne 

feministiek. V každom prípade, v Belgicku nájdete ešte niekoľko takýchto miest, stále spĺňajúcich svoj 

pôvodný cieľ. A atmosféra v každom takomto dvore stojí za to. 

  

  

  

Aj keď spomínané Bruggy sú označované za najkrajšie miesto v Belgicku, za akési Benátky severu, viacerí 

ľudia oceňujú skôr veľkolepé Antwerpy. Spájajú sa s nimi dva prívlastky – Rubensovo mesto a 

Jeruzalem. Prvý súvisí so životom maliara Petra Paula Rubensa, ktorý býval v tomto meste, a ten druhý 

s veľkou komunitou židov, ktorá vznikla v 16. storočí. Dominantou mesta je nádherná gotická katedrála 

Panny Márie, oveľa väčšia ako tá v Gente. Najlepšie na Antwerpách je množstvo diamantov, ktoré tu 

môžete nájsť. Toto miesto je totiž obchodníckym centrom diamantov. 

  

  

  

Lepšie ukončenie výletu v Belgicku si nemôžete priať. Po tom, ako ste sa v Bruseli prejedli hranoliek a 

waflí, ako ste v Brugách pojedli obrovské množstvo čokolády, v nejakom gentskom pube vyskúšali 

minimálne tri trapistické pivá, nejaký ten diamant je peknou bodkou za výletom v Belgicku. Nie je tak, 

milé dámy? 

 

 

 



Využi čas v meste naplno 

 
Zuzana Klimová, 3. ročník bc, 22. apríl 2012 | Cestovanie  

 
 

 

Mnohí cestovatelia určite poznajú mapy Use-It. Sú to výborní radcovia po rôznych centrách krásnej 

Európy. Sú to viac ako mapy. A najlepšie je, že sú pre mladých, otvorených, aktívnych, ale trochu 

chudobných turistov. 

  

Tieto mapy sú zatiaľ vytvorené pre približne dvadsiatku európskych turistických centier, pre nás 

najbližšie môžete tento typ mapy využiť v Prahe. Nápad založiť mapy, ktoré by spĺňali nároky a 

požiadavky mladých ľudí, vznikol v Kopenhagene v Dánsku. Mayor Andersen si pri svojich 

prechádzkach mestom v roku 1971 začal všímať hippis cestovateľov, ktorí prespávali tam, kde si našli 

trochu voľného miesta. V parku, na lavičke, na stanici... Začal im poskytovať základné informácie. Kde 

spať? Kde jesť? Kde sa stretnúť s inými ľuďmi? Charakteristika Use-It bola jasná – priateľské získavanie 

informácií, centrum ako miesto stretávania, odpočinku, vymieňania nápadov, nájdenia lacného miesta 

na spanie, s tipmi ako zažiť celé mesto pre ľudí s nízkym rozpočtom. Tento nápad v rokoch 2002 až 2007 

expandoval do celej Europy. 

  

Use-It má niekoľko základných pravidiel. Tieto mapy stále prinášajú odpovede na otázky, ktoré si kládol 

Mayor pri ich vzniku. Na mapách sú zaznačené zaujímavé historické budovy, bežné turistické ciele... V 

čom sa teda odlišujú? Ak má nejaké mesto Use-It, naznačuje tým svoju prívetivosť voči turistom. Use-It 

tvoria domáci ľudia. Sú tam ich návody, tipy, obľúbené podniky, gastronómia, upozornenia na domáce 

zvyky a tradície. Všetko je napísané jasne a s humorom. A hlavne, Use-It mapy sú distribuované 

zadarmo. Ich cieľom nie je zisk, ale ponúknuť mladým cestovateľom možnosť byť viac ako turistami – 

vyťažiť z daného mesta maximum. 

  

Prečo sú teda tieto mapy také úžasné? Každá je originálna, reprezentuje atmosféru mesta, jeho úlety, 

svetlé i tmavé stránky. Konkrétni lokálpatrioti vám odporučia, kde nájdete najlepšiu pizzu v primeranej 

cene, kde sa v noci zabavíte, do ktorého podniku musíte určite vkročiť, ako sa vyznať v miestnej doprave, 

kde môžete najlacnejšie prespať či ktoré skryté miesto má človek najradšej. V stručnosti sa dozviete niečo 

o histórii mesta a ktoré zvyky domácich si nemáte všímať. Najlepšie však bude, ak si jednotlivé mapy 

pozriete na stránke http://www.use-it.be/europe/. Môžu vás inšpirovať k správnej návšteve miesta. 

http://web.archive.org/web/20120619151305/http:/www.use-it.be/europe/


  

Use-It mapy dávam do pozornosti nielen tým cestovateľom, čo si chcú svoje výlety vychutnať naplno, ale 

aj aktívnym ľuďom, ktorým záleží na našej malej Bratislave. Nájde sa niekto, kto sa pustí do mapy Use-

It Bratislava? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preneste sa do rozprávky 

 

Ľubomíra Lettrichová, 3. ročník bc, 18. apríl 2012 | Cestovanie  

 

 

 

Aj vy máte niekedy chuť uniknúť z reality a preniesť sa aspoň na chvíľu do rozprávkového sveta? Potom 

by ste mali navštíviť najokúzľujúcejšie hrady a zámky vo Francúzsku, Nemecku či Japonsku. Starobylé 

stavby dýchajúce históriou ponúkajú jedinečný zážitok. 

  

Himeji, Japonsko 

Navštíviť Japonsko a nevidieť okúzľujúci zámok Himeji je ozajstný hriech. Zámok pochádza zo 14. 

storočia a prežil aj útoky počas druhej svetovej vojny. Tento historický skvost patrí medzi 

najnavštevovanejšie miesta v Japonsku. Zvedavých turistov láka najmä svojou netradičnou 

architektúrou, ktorá pripomína vzlietajúceho vtáka. Zámok pozostáva z 83 budov. Na najvyššom 

poschodí sa nachádza obchod zo suvenírmi, svätyňa a turisti sa môžu pokochať úžasným pohľadom na 

okolie. 

 

Kráľovský palác, Thajsko 

Je jedeným z najobľúbenejších miest thajskej metropoly. Palác bol domovom kráľov vyše 150 rokov. 

Celá stavba pozostáva zo stovky budov a bohatých dekorácií. Pred vstupom do budovy musia návštevníci 

prejsť dlhými kontrolami. Ak sa chcú dostať dovnútra, musia sa najmä vhodne obliecť – ramená musia 

byť zakryté, povolené sú len dlhé nohavice alebo dlhé sukne a topánky s uzavretou pätou. 

  

St. Michel, Francúzsko 

Štyri milióny – toľko návštevníkov pricestuje ročne do Francúzska, aby na vlastné oči videli úchvatnú 

stavbu na pobreží Normandie. Je to malý ostrov obrastený hradbami, ktorý spája s pevninou spojovacia 

lávka. Viacero režisérov využilo tento hrad vo svojich filmoch, objavil sa dokonca aj v počítačovej hre. 

Ostrov, záliv aj kláštor boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

 

Versailles, Francúzsko 

Krajina galského kohúta sa môže pochváliť aj ďalším nezabudnuteľným miestom. Zámok Versailles je 

symbolom absolutistickej monarchie a viaceré krajiny sa snažili vytvoriť jeho kópiu. Honosnú budovu 

tvorí viac ako dvetisíc izieb a je v nej umiestených viac ako šesťtisíc obrazov. Najokúzľujúcejším miestom 



je Zrkadlová sieň, ktorá meria 79 metrov a je vyzdobená honosnými maľbami. Návštevníci zvyčajne 

nevynechajú ani veľký park, rozprestierajúci sa za zámkom. Jeho prednosťou je najmä súmernosť 

a prehľadnosť.   

  

Neuschwanstein, Nemecko 

Nezabudnuteľné miesto pre romantikov. Aj tak by sa dal nazvať známy nemecký palác, ktorý bol 

postavený za vlády Ľudovíta II. Bavorského. Neuschwanstein je spojením romantického historizmu 

a eklektizmu. Niektorí historici ho označujú za priekopníka medzi hradmi. Vo vnútri sa nachádzalo 

teplovzdušné vykurovanie, toalety s automatickým splachovaním a nechýbala ani tečúca voda na 

každom poschodí, čo pre hrady a zámky nebolo vôbec typické. Palác natoľko očaril staviteľov, že podľa 

tohto historického skvostu budovali zámok Šípkovej Ruženky v zábavnom parku Disneyland. 

 

Bojnický zámok, Slovensko 

Za rozprávkovými pamiatkami netreba cestovať ďaleko. Niekoľko by sme ich našli aj na Slovensku. 

Jedinečnou atmosférou dýcha romantický Bojnický zámok, ktorý je sprístupnený verejnosti po celý rok. 

Atmosféru dotvára zámocký park a turistov láka aj známa zoologická záhrada. Zámok patrí medzi 

najstaršie a najkrajšie pamiatky, v roku 1970 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Mnohé páry 

sa práve na tomto mieste rozhodnú vstúpiť do manželstva. Rodiny s deťmi tu môžu stráviť nejedno 

popoludnie. Čakajú na nich viaceré atrakcie, ako napríklad tradičný Festival duchov a strašidiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krátka zastávka v Slovinsku 

 

Paulína Slováková, 3. ročník bc, 16. apríl 2012 | Cestovanie  

 

 

 

Medzi najkrajšie hrady Európy jednoznačne patrí Predjamski grad v Slovinsku. Názov v preklade 

znamená Predjaskynný hrad, čo napovedá o jeho nevšednej lokalizácii. Nebol totiž postavený na skale, 

ako to bývalo zvykom, ale pod skalným previsom, pred vchodom do jaskynného komplexu. Geniálna 

myšlienka, ktorá obyvateľom hradu zabezpečila ochranu a jemu vyslúžila označenie nedobytný. 

  

V číslach 

Traduje sa, že bol postavený v 12. storočí, no najstaršie písomné zmienky o ňom pochádzajú z 13. 

storočia. Stodvadsaťtri metrov vysoká dutina previsnutej skaly vytvorila zadnú stenu hradu a jeho 

majitelia mu postupne vystavali päť poschodí. Návštevník preto musí zdolať niekoľko desiatok schodov, 

z ktorých niektoré sú vysekané zo skaly a pre svoju neobvyklú výšku vyžadujú veľa opatrnosti pri ich 

schádzaní. V hrade sa celkovo nachádza tridsaťosem miestností, vrátane pivničných priestorov 

a prízemia. 

  

Pod hradom leží druhý najväčší jaskynný komplex v Slovinsku, ktorý tvorí niekoľko navzájom 

pospájaných jaskynných chodieb. Nimi by sa malo dať dostať do obce Vipava, no prebádaných je len 

trinásť kilometrov, čo tvorí desatinu podzemnej cesty do tejto obce. 

  

Rekonštrukcia hradu sa začala v roku 1990 a bol obnovený do podoby, ktorú mu dal v období renesancie 

jeho vtedajší vlastník, Ivan Koblenz. Hrad nemá pôvodný krov a strešnú krytinu. V roku 1986 sa objavil 

vo filme Armour of God s Jackie Chanom a v roku 2008 v epizóde seriálu Ghost Hunters International, 

kde boli skúmané paranormálne aktivity v tomto hrade. 

 

Legenda o rytierovi 

Najznámejším obyvateľom hradu bol rytier Erasmus Lueger, žil v ňom v druhej polovici 15. storočia. 

Dostal sa do sporu s rakúskym cisárom Fridrichom III., keď miesto neho podporoval uhorského kráľa 

Mateja Korvína. Cisár dal navyše popraviť jeho priateľa, Andreja Baumkirchera, kvôli čomu Erasmus 

zaútočil na cisárovho príbuzného Pappenheima a v roku 1483 ho zavraždil. Schoval sa na Predjamski 



grad, odkiaľ podnikal lúpežné výpady. Svojou aktivitou pripomína slovenského Jánošíka, pretože sa 

o ňom traduje, že bohatým bral a chudobným dával. 

  

Legenda hovorí, že hrad obliehali rok aj jeden deň. Veliteľovi Kašparovi Ravbar sa nedarilo splniť cisárov 

rozkaz, aby rytiera zajal. Zdalo sa, že hrad je nedobytný. Rytier Erasmus poznal tajnú cestu do neďalekej 

obce Vipava, odkiaľ si nosil čerstvé čerešne a iné zásoby. Provokoval svojich sokov tým, že im na delovú 

paľbu odpovedal streľbou čerešieň a hádzaním opečenej diviny. Jeho nepriatelia si nevedeli vysvetliť, 

ako opúšťa hrad. 

  

A možno by ho ani nikdy nechytili. Zradil ho však jeho predajný sluha a nedobrá kombinácia čerešní 

s vínom. V momente, ako sa odobral na toaletu, ktorá nebola tak dobre chránená ako zvyšok hradu, dal 

jeho sluha signál na zahájenie paľby. Obrovská guľa z kanóna zasiahla skalu, ktorá sa zosypala na nič 

netušiaceho rytiera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kde stretnete najväčších čudákov? V knižnici! 

 

Veronika Rosputinská, 3. ročník bc, 10. marec 2012 | Glosujeme  

 

 

 

Kedysi do knižnice chodievali len bifľoši, ktorí by za najlepšou známkou pokojne zišli i do horúcich 

pekiel alebo outsideri, ktorí svoju sociálnu neprispôsobivosť skrývali za nehynúcu túžbu po beletrii. Dnes 

je už všetko inak. 

  

Po vzdelaní túžiaci inteligenti si všetko nájdu na nete a outsideri sa už pre istotu nesocializujú ani 

v knižniciach. Alebo aspoň nie v takom hojnom počte. Hovorte si, čo chcete, bifľoši aj outsideri sú 

svojskí, za čudákov ich ale hneď označovať netreba. Ako teda vyzerá pravý knižničný čudák? Tipov mám 

hneď viacero. 

  

 

Dôchodkyňa Samovražda 

Na prvý pohľad typická bratislavská dôchodkyňa, aké poznáte z mestskej hromadnej dopravy či 

supermarketu. Vojde sa všade a hoci príde až po vás, spratať by ste sa mali vy. Šomre na mladú generáciu 

a aj bez prejavu zrnka záujmu o jej osobu vám rozpovie životný príbeh. Zdanie však klame! Dôchodkyňa 

Samovražda príde bez toho, aby si vás všimla a nesnaží sa vás presvedčiť, aby ste so sexom počkali až do 

svadby. Jednoducho príde a sadne si. Chvíľu jej prítomnosť ignorujete, no keď začne debatovať so svojím 

druhým ja, spozorniete. Najprv to vyzerá nevinne, po chvíli však začne uvažovať, z ktorého mosta sa do 

Dunaja skáče najlepšie. Keď chvíľu pričúvate, zistíte, že pani je pravdepodobne hlboko veriaca 

(ktoviečo). Čudák číslo 1. 

  

Mamičkin úchylák 

Vyzerá ako klasický outsider, v knižnici mu však za hodinu mobil (hlučne) zazvoní aj desaťkrát. O 

(pochybných) kamarátov teda núdzu nemá. Príde do knižnice, sadne si (ideálne za nejakú kočku) 

a o knihy nejaví najmenší záujem. Zapne počítač, naťuká www.pokec.sk a pracuje. Teda, to aspoň tvrdí 

mame, ktorá volá asi každú polhodinu. Chlapec má približne 30 rokov a pracuje na skúmaní profilov 

školopovinných dievčat. Nehybne sedí aj päť hodín, po kvalitnej fotke si občas odskočí. Asi na tri minúty. 

Čudák číslo 2. 

  



Gambler 

Najzákernejší typ! Vyzerá neškodne, no v knižnici narobí najväčší bordel. Po príchode mieri rozhodne 

k počítačom a skúša spustiť online hry. Keď zistí, že to nejde, začne sa s počítačom hádať. Vzbudí 

pozornosť študujúcich exemplárov. Háda sa hlasnejšie, používa slová, ktoré by pohoršili aj dôchodkyňu 

Samovraždu. Udiera počítač, donúti knihovníčku premiestniť sa zo stanovišťa. Kladie odpor a nechce 

opustiť priestor knižnice. Po hrozbe privolania SBS-kára poslušne odkráča. O existencii kníh 

pravdepodobne nepočul. Čudák číslo 3. 

  

To je len malá ukážka toho, aké klenoty sa skrývajú v útrobách našich knižníc. A preto – aj keď zo 

študijných dôvodov netreba, odporúčam vám, niekedy sa zastavte. A ktovie, možno narazíte na čudáka 

číslo 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bikini 

 
David Púchovský, 1. ročník mgr, 28. apríl 2012 | Kultúra  

 
 

 

Bikini nie je kniha o ženských plavkách, ale o najväčšom ľudskom utrpení a budovaní nových ideálov. 

Príbeh Janusza Wiśniewskeho predkladá na stôl rad otázok, siahajúcich do ľudskej podstaty: 

Dokáže byť ľudstvo dobré? 

  

Aký je atol Bikini? Predstavte si ostrov, ktorého stred je vyplnený lagúnou a obyvatelia môžu bývať iba 

na jeho okrajoch. Má iba pár metrov štvorcových, ale je jedným z posledných rajov na Zemi. Práve po 

ňom sú pomenované plavky bikini. Po skončení druhej svetovej vojny Američania vykonali na atole sériu 

odpalov atómových zbraní. Pôvodných obyvateľov vysťahovali proti ich vôli. 

  

Kniha Bikini sa atolu a jeho katastrofickému osudu venuje iba v záverečnej časti. Je vyvrcholením 

ľudskej krutosti. Dej sa začína v Drážďanoch 13. februára 1945. Nemecké mesto je takmer úplne 

zrovnané so zemou spojeneckými vojskami. Anna prichádza o celú rodinu. V priam surrealistickej realite 

vidí najväčšie utrpenie ľudstva v priamom prenose. 

  

Do Nemecka prilieta americký novinár Stanley. Prichádza z krajiny nedotknutej vojnou a napriek tomu 

začína pochybovať o vlastnej slobode. Spleť osudových náhod ho privádza k Anne. Spoločne opúšťajú 

Európu, aby jej fotografie ukázali Američanom pravé obrazy utrpenia. 

  

Wiśniewskeho postavy sa dostávajú do ťažko riešiteľných paradoxov. Nemka Anna nenávidí Nemcov. 

Jej fotografie hrôzy ukazujú Američanom výsledok ich vlastného bombardovania. V novej krajine sa 

stretáva s radom nepríjemných situácií, no napriek tomu v ňu verí. Na konci prichádza o všetky ideály a 

so slzami nútene opúšťa atol Bikini. 

  

Knihe by azda neuškodil menší rozsah strán, čitateľ totiž môže mať pocit, že Wiśniewski len zámerne 

predlžuje dej. Anne napríklad nejaký moment pripomenie situáciu z minulosti, ktorej sa odrazu autor 

venuje na mnohých nasledujúcich stranách. Potom sa opäť vracia do „súčasnosti“. Takýchto pasáží je v 

knihe viacero. Zbytočne natŕhajú dej, ktorému tak chýba spád a napätie. 



  

Wiśniewski však nastolil v príbehu niekoľko filozofických otázok, čo celkový dojem knihy vylepšuje. 

Bonusom môže pre niekoho byť opísanie osudov priamych účastníkov vojny. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rock in Violin 

 
Renáta Pospíšilová, 1. ročník bc, 28. apríl 2012 | Kultúra  

 
 

 

Kultúrne žijúci a hudbu milujúci Popradčania si určite prišli na svoje v piatok, 13. apríla 2012. Kultúrnym 

domom sa totiž ozývali najznámejšie rockové hymny v podaní mladého huslistu Filipa Jančíka s 

kapelou, ktoré divákom predviedli na koncerte pod názvom Rock In Violin. 

  

V repertoári mali okrem už spomínaných rockových hymien od Nirvany, Queen či Michaela Jacksona aj 

netradičné husľové prevedenia piesní od Adele, Green Day, ba dokonca i Lady Gaga. 

  

Túto rockovo-husľovú šou, doplnenú o rôzne zaujímavé svetelné efekty, zakončil mladý virtuóz spolu 

s kapelou svetoznámym soundtrackom k filmu Piráti z Karibiku, ktorý zožal veľký úspech 

a obecentstvo si doslova ešte vypýtalo prídavok. Túto prosbu im talentovaní hudobníci, samozrejme, 

ochotne splnili. 

  

Čerešničkou na torte bola jednoznačne dubstepová verzia chytľavého melancholického soundtracku 

k filmu Requiem for a Dream, ktorú obecentstvu rodák z Popradu predviedol spolu so svojím hosťom, 

známym producentom a DJ-om Siriusom. To, že dátum piatok trinásteho neznamená nutne pre každého 

len nešťastie a smolu, potvrdila aj záverečná standing-ovation popradského publika, čo možno 

považovať za znak spokojnosti s koncertom, a teda úspech. 

  

 

 

 

 

 

 



Eugen Onegin 

 

Jana Tomalová, 1. ročník mgr, 26. apríl 2012 | Kultúra  

 

 

 

V Slovenskom národnom divadle si môžete pozrieť baletné predstavenie romantického príbehu 

oEugenovi Oneginovi. P. I. Čajkovskij položil základy moderného dvojdielneho baletu, v ktorom 

navyše tanec symfonizuje, známe sú jeho balety Luskáčik či Labutie jazero. Ruský hudobný velikán však 

Puškinov námet o Oneginovi paradoxne spracoval do lyrického operného diela, odkiaľ sa teda vzal balet 

na scéne SND? 

  

Vasilij Medvedev, estónsky choreograf a režisér, inscenoval balet Eugena Onegina pri príležitosti 

dvestého výročia Alexandra Puškina. Libreto pochádza z pera významného ruského libretistu, novinára 

a kritika Valerija Modestova. 

  

Ruský balet od Estónca 

Vasilij Medvedev vystihol charakter ruskej národnej školy, ktorá vychádza z ľudovej piesne a je 

melodicky i rytmicky veľmi rozmanitá. Najmä v prvom dejstve dominujú plesy a zábavy 

v temperamentnom slovanskom štýle s ľudovými prvkami. Orchester hrá výlučne ruskú hudbu 

z obdobia romantizmu, najmä Čajkovského symfónie. 

  

Obsadenie je doslova medzinárodné: Tatianu hrá Viola Mariner, Onegina Oliver Jahelka, Lenského 

stvárnil Orazio di Bella a Oľgu Daniela Kubátová. 

  

Obsah baletu divadelníci nadľahčene vysvetľujú: „Najprv on nechce ju, potom ona nechce jeho a medzi 

tým je balet.“ Nie je to však celkom tak. Mladá Tatiana sa na dožinkovej slávnosti zamiluje do Eugena 

Onegina a dáva mu najavo svoje city. Eugenovi to síce imponuje, no postupne lezie na nervy. Viní z toho 

svojho priateľa Lenského, ktorý ho na zábavu priviedol. Z pomsty sa rozhodne zviesť Oľgu, Lenského 

lásku. Ten vyzve Onegina na súboj, v ktorom Lenského zabije Oneginov výstrel. Dej sa presúva 

o niekoľko rokov, keď Onegin prichádza na významný ples na vidieku. Očarí ho tam manželka hostiteľa, 

už dospelá žena Tatiana. Svoju bývalú nápadníčku nespozná a rozhodne sa jej vyznať city. Tatiana sa 

neprezradí, navyše stále Eugena miluje, no svojmu manželovi je oddaná. Onegin zostáva sám... 



Keď za filmom stojí kniha 

 

Kristína Krupčíková, 1. ročník bc, 23. apríl 2012 | Kultúra  

 

 

 

V roku 2011 prišla do kín „premiéra“ filmu Davida Finchera – Muži, ktorí nenávidia ženy. 

Pôvodná adaptácia toho istého príbehu potetovaného dievčaťa však bola sfilmovaná už v roku 2009 

Nielsom Ardenom Oplevom. Predlohou oboch filmov je príbeh Stiega Larssona, ktorý ho napísal v 

roku 2005. 

  

Človek, ktorý to ma celé na svedomí 

Stieg Larsson bol švédsky novinár a spisovateľ, ktorý sa už svojho úspechu dožiť nestihol. No stihol pár 

vecí, ktoré vo vedomí ľudí budú žiť ešte dlho. Počas svojho života založil nadáciu Expo, ktorej cieľom 

bolo sledovanie rasistických a nedemokratických tendencií vtedajšej švédskej spoločnosti. Bol tiež 

šéfredaktorom rovnomenného časopisu a považovali ho za odborníka na pravicový extrémizmus. To 

všetko sa mu brilantne podarilo preniesť aj do jeho trilógie. Vrátane očividne širokého spektra informácií 

do svojich kníh preniesol aj svoje remeslo novinára. Čisté, jasné, občas až príliš spravodajské vety bez 

citového zafarbenia, ale so spisovateľským talentom. Trilógia pohltí čitateľa do takej miery, že sa sám 

stáva detektívom a knihu neodloží dovtedy, kým nepríde všetkému na koreň. Ocenenia za najlepší 

kriminálny škandinávsky román sú teda oprávnené. 

  

Muži, ktorí nenávidia ženy 

Prvá časť trilógie vyšla tesne po Larssonovej smrti a zanedlho sa stala medzinárodným bestsellerom. 

Tento inteligentný román si získal nielen bežných čitateľov, ale aj srdcia kritiky. Predstavuje svieži, 

politický a žurnalistický triler, iný ako ktorýkoľvek pred ním. 

  

Prvému dielu dominujú dve silné a svojrázne postavy.Mikael Blomkvist má za úlohu vyšetriť starý 

kriminálny prípad a do cesty mu osud prihráva hackerku so svojským správaním a imidžom, Lisbeth 

Salander. Práve ona vytvorila „typ postavy“, ktorá týmto románom vstúpila do dejín. Počas celej 

trilógie tvoria spolu nezvyčajný a zároveň dokonalý pár so zvláštnym vzťahom, práve kvôli ktorému sa 

David Fincher rozhodol tento diel sfilmovať. 

  



Dievča, ktoré sa hralo s ohňom 

Po napínavej prvej časti čitateľ nevyhnutne musí siahnuť po ďalšej. Druhá časť dáva väčší priestor práve 

Lisbeth Salanderovej a my sa postupne dozvedáme, prečo je taká, aká je. Asociálna, surovo úprimná, s 

neskutočným zmyslom pre morálku a spravodlivosť. S talentom, ktorý jej dovoľuje odkrývať všetky 

tajomstvá. Obdivujeme ju a zároveň ju milujeme. Pribúdajú ďalší zavraždení, obvinení a nevinní. 

Zisťujeme, že všetko je navzájom do detailov poprepletané a spojené nenávisťou k ženám. 

  

Vzdušný zámok, ktorý vybuchol 

Tretia časť trilógie je jasným dôkazom autorského majstrovstva. Lisbeth Salander plánuje pomstu 

ľuďom, čo sa ju snažili zabiť, a tiež všetkým vládnym inštitúciám, ktoré jej neustále komplikovali život. 

Jednoduché to nie je, ale aj preto je tu Mikael, ktorý jej ako jeden z mála bezhranične verí a snaží sa 

pomôcť. Stieg Larsson tu preukázal svoj talent tým, že na vyše 500 stranách knihy udržuje čitateľa v 

napätí a v smäde po pravde a spravodlivosti. Tiež nám ukáže Švédsko ako zdanlivo slušnú krajinu, kde 

sa spáchalo mnoho zločinov, o ktorých sa nehovorí. 

  

Škoda len, že tento majstrovský spisovateľ zomrel skôr, ako sa mu stihli otvoriť dvere slávy a my sme tak 

prišli o možno ďalšie skvelé romány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarný kabát 

 
Zuzana Navrátilová, 1. ročník bc, 27. apríl 2012 | Poetika  

 
 

 

Zamračená, zachmúrený, zamyslená, tvári sa, že nikoho nevidí, neusmieva sa. Každý sa niekam ponáhľa 

a náhli, stresuje a nadáva, hromží a rozčuľuje sa. Ľudia sa navzájom míňajú, občas do seba narazia a 

stroho potichu zamrmlú niečo v zmysle: „Prepáč, mrzí ma to.“ Ráno sa zobudia a automaticky do seba 

nalejú kávu, raňajky nestihnú, zabudnú aj na prianie pekného dňa a hybaj do toho extrémneho kolotoča 

zvaný deň. 

  

Nikto si nevšimol, že sa zobudil do slnečného rána, že čerešňa pod oknom už rozkvitla a že ten štebot nie 

je z telerána, ale z vlastnej záhrady. Nikto si nevšimol, že vonku to už vonia jarou, že vzduch je akoby 

čistejší, voňavejší. Nikto si neuvedomil, že sa už nebabuší do zimného kabáta, no každý pozabudol na 

prezlečenie toho jarného, toho s úsmevom. 

  

V práci si každý vybaví len to, čo musí. Nie to, čo by mal. Nič sa nerobí s radosťou, s chuťou a elánom. 

Všetko sa robí len z povinnosti, učí, pracuje, je. Príde obed a polhodinová pauza. Nikto neotvorí okno, 

veď predsa za oknom je tak hrozne mrazivo, hmlisto a samozrejme hrozí mohutná a omamná dávka 

čerstvého vzduchu. Instantná polievka do hrnčeka s pravou sušenou zeleninou a položku obed môžeme 

z diára odškrtnúť. 

  

Nikto si nevšimol, že obedovať sa dá už aj na terase, že príjem slnečného vitamínu D je už možný, že na 

čašníka sa dá usmiať len tak, bez príčiny a z chuti. Nikto si nevšimol, že polhodinová pauza sa dá aj bez 

potrestania pretiahnuť, veď kto by už len nepochopil niekoľkominútové meškanie, keď je vonku tak 

krásne. Nikto si nevšimol, že aj tá robota ide zrazu akoby sama, od ruky. Nikto si nevšimol, že všetko je 

akési jednoduchšie a ľahšie. Že je všetko s úsmevom. 

  

Z domu za tmy, domov za tmy. Prišiel večer. Doma rýchlo pripraviť niečo na večeru, s ktorou je potrebné 

vyvaliť sa pred televíznu obrazovku a sledovať napínavý a nepredvídateľný stosedemdesiaty diel. Nikto 

sa nehýbe, veď predsa každý má toho po celom dni v robote dosť. Nikto nevládze. Nechce. Nikto si 

neuvedomil, že na čerstvom vzduchu chutí lepšie, že cesta mestskou hromadnou dopravou je síce 

rýchlejšia, no spája sa s ňou slovíčko diskomfort. Nikto si neuvedomil, že ulica je taká priestranná, a že 



podvečerná prechádzka je taká príjemná. Zrazu je obloha 

jasná a plná hviezd, z úst vychádza para, no už len tá nikotínová a severka je tá, ktorá žiari najjasnejšie. 

  

Niekto sa ešte neprezliekol. Nevymenil zimný kabát za jarný, ten bez úsmevu za ten s úsmevom... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Život na dedine – Ficko, KDH a diabol 

 
Tomáš Griač, 2. ročník bc, 14. marec 2012 | Poetika  

 
 

 

Je sobota, slnko len tak vysvecuje a ženy 70+ sa doma chystajú, ako do urny svoj hlas vhodia. Vincentka 

Okulaseje a Antónia Šuškáreje – susedy, keré navonok na seba pekného slová nemajú, sa na dvore stretli 

a jako kocúre pred bitkov na seba kukali. Obe dobre vedeli, že jenna druhú jako kosa kameň ľúbi, no 

k blížnemu svojmu  sa pekne správať moseli, lebo večnosť už na dvere klope a pánbožko by sa iste 

hnevau, keby ich namrzené videu. Nuž, už roky sa prebiehali, kerá kerú skorej pozdraví a zdvorilostnú 

vetu prehodí. 

  

„Vincka, pozdrav Pánboh!“ zakričala Antónia a len tak mimovoľne si na zem odpľula, čo však potom ako 

slušná žena aj gumákom zašľapila. 

„Pánboh daj Tonka! Aká si neska pekná červená, čo si si hneď ráno – ako vždycky poldeci, lebo viac dala? 

Jaj, ja ti tak závidím, že si aj v tomto vysokom-vysokánskom veku takto pekne vieš vypiť,“ s dodatkom, 

tak jak furt, odzdravila Vincentína. Tonka z dlhej kariéry hlavnej dojičky v JRD navyknutá posledné 

slovo mať, nestela ostať Vincke nič dlžná, nuž pekne nahlas odpovedala, že sa jej len tak z úst prskalo: 

„Ale čo sí sprostá, lebo už na starobu slepá, drahá? To som ti len tak ustatá, lebo som kuracince 

z priedomku zametala, čo mi tam nejakej márnivej susedy sliepky nakadili a nestela som to po tom 

červenom koberci na MNV poroznášať,“ dohovorila a metlou do sliepky, čo sa jej pri nohe motala, 

džugla. „Ideš ho? Smradina jenna. Já neviem čie sa to takétok sliepky škaradé sprosté. Nuž, ale šak iste 

aký pán, taká sliepka, či jako sa to hovorí. Ale šak čo, susedov si nevyberieš, bár jaký... ani nestem 

povedať čo, sa k tebe nasťahuje... No čo Vincka – srdco moje boľavé, aj ty pójdeš na koberec?“ vyzvedala 

Šuškárka. 

  

Okulaska zbystrela, sluchy nastražila, päste zovrela a spomenula si, že zuby na kredenci nehala. 

Zamyslela sa, či po ne utekať, lebo ostať a riskuvať. Totok bola jasná výzva k boju. Nuž ešte okolo 

Šuškárky dokolečka prešla, nozdry natiahla, ústama fučala a ruky od tela dávala, aby väčšia vyzerala. 

Potom spoza studne motyku zobrala, aby sa bezpečnejšia cítila a oprela sa o ňu. S takýmto pocitom istoty 

chystala sa vyprávať. A veru vtedy ju myšlienka napadla, ako by sa Antónie Šuškáreje rodenej  Potenceje 

mohla bez boja zbaviť a už jej len na cmitery sem tam muškáty poliať. Nuž, začala svoje plány spriadať. 

  



„Júj veru pójdem Tonka moja milená, pójdem veru. Už sa ani dočkať nemóžem, čo by som tak volila. Už 

čil aj pójdem si štrimfle natiahnuť, blúzňu obliecť, oringle zavesiť,  kostolné papuče obuť a idem,“ začala 

vyprávať, lenže ju medzitým Vincka zastavila so slovami: „A nezabudni si sukňu natiahnuť, lebo tí mnohí, 

čo ti onú videli už na cmitery ležia, tak o tebe aspoň klebety nešíria a ďalším by to už na osoh očú nebolo,“ 

skonštatovala. 

  

Keď sa Vincka nadýchla, že niečo preriecť ide, zase pokračovala: „No a prezraď že mi, susedka, koho dáš? 

Pójdeš pekne ako já a Fickovi dáš, lebo sa k spolku pobožníc pridáš a za našich kresťanov zahlasuješ?“  

  

Teraz prišla Vincentina chvíľa a veru si už aj predstavovala ako Antóniu naskutku šľak trafí. „Nuž, čo ti 

poviem moja. Ani jenných.“ Teraz zbystrela Antónia, pazúre do metle zadrapla a čakala, čo Vincka povie. 

Tá pokračovala: „Ja som sa čil tak rozholla, že tým oným, no jak sa volajú – SaSkárom dám.“ 

  

Ako dohovorila, Tonka sa za srdco schmatla, sťa rak sčervenela a zakričala: „Diabol! Ľudia, diabol do tej 

chudery vstúpeu!“ Nadýchla sa zhlboka, lebo už sa na márach božích cítila a z posledných síl napodiv 

kľudným hlasom povedala: „Stoj Vincka, radšej čil ani nedýchaj,“ pomaličky prišla k Vincentíne, ktorá 

jako jej kázala dych zadŕžala. Keď bola tak polmetra od nej, opatrne jej z ruky motyku vybrala, o strom 

oprela, metlu, naopak, silnejšie chmatla a do ucha Vincke pošepkala: „Šak sme susedy. Mosíme si 

pomáhať...“ ani pomaly dohovoriť nestihla a z celej sily ju metlou hlava-nehlava mlátiť počala 

a vykrikuvala: „Hybaj von! Hybáááj z nej von diabol!!!“ 

  

Vincentína dobré nohy mala, nuž utekala ostošesť a vylakaná až na ulicu pošla. Vôbec si neuvedomila, 

že má záhradné papuče, čo sa po ulici pre hanbu nosiť nesmú. Antónia šak furt po nej ani osa. Ako verklík 

furt vykrikuvala: „Hybaj z nej von, hybaj von diabol, šak ja ho z teba vymlátim, neboj sa!“ 

  

Pri tomto cirkuse ich Jožo Menkeseje zbadau, no ten sa len smiau, až na ciment padou. Zakročila až Otila 

Mechenteseje – vedúca spolku Pobožníc obce, ktorá Antóniu schmatla, aby sa Vincka domov schovať 

stačila. Veru, len čo je pravda, v zápale zlosti aj Otila pár rán metlou dostala, no Vincentka si aspoň kožu 

zachránila a núter sa schovala, ba na tri zámky cimru primkla. 

  



Veru primknúť sa pred ľuďma síce dá, ale pred rečami sa nikdáj nide neskryješ. A tak, keď po pár 

hodinách vyšla, že Ficka si voliť pójde, lebo ona pobožná žena by „teplošou“ ako SaS ženy po dedine 

volajú, veru voliť nešla. 

  

Pre istotu, ak by Antóniu neporazilo, alebo sa neukludnila, išla cez omšu, aby ju ani náhodou nestretla. 

Presne si to vyrátala, že len rýchlo hlas hodí a keď pôjdu ženy z kostola voliť, ona už bude doma Sultána 

kukať. 

  

Ako do volebnej miestnosti na MNV vošla a po červenom koberci prechádzala, šecky ženy z komisie ani 

orly na ňu striehli, ba sa jej ani pozrieť do očú nesteli, aby diabol na nich neprejšou. Márne im prstama 

naznačuvala, že Ficka volila, ničomu veriť nesteli, ba ešte si z nej posmech pred ďalšími ženami robili, 

že sa čil hanbí a klame. 

  

 Veru, na takétok veci sa v dedine nežartuje. Vincentka darmo ženám vysvetluvala, že to si len srandu 

robila. Neprejšou hádam ani deň a už ju zo spolku pobožníc obecných vyhnali, ba sa s ňou i ženy báli 

vyprávať, aby sa spovedať z takéhotok škaredého hriechu nemuseli. 

  

A voľby jako v obci dopalli? Nuž veru, tak jak sa čakať dalo – 70% Fickovi, skoro 30% KDHákom a najšou 

sa i jeden, kerý dal tej SaSke. Mohol to byť len niekto prefíkaný, kdo zisteu, že si z neho nepriateľ špás 

urobil. Niekto, kto navonok „diabla“ vyháňau,  no aby susedku zo všeckých rádou vylúčeu, ba čím skôr 

na cmiter dostau, sám sa „diablom“ stau. 

 

 

 

 

 

 

 



Francúzsko na rázcestí 

 
Lucia Vitteková, 1. ročník bc, 21. apríl 2012 | Politika  

 
 

 

Ľudia vo Francúzsku si môžu tento víkend vybrať prezidenta spomedzi desiatich kandidátov. Ak ani 

jeden nezíska vyše 50 percent hlasov, bude sa konať druhé kolo volieb medzi dvoma kandidátmi. 

  

Hoci výber kandidátov je veľký a ide naprieč celým politickým spektrom, nik nepochybuje o tom, že v hre 

sú len dvaja. Súčasný pravicový prezident Nicolas Sarkozy a opozičný socialista Francois 

Hollande. Ten sa do boja dostal hlavne vďaka odstúpeniu bývalého šéfa Medzinárodného menového 

fondu, dovtedy lídra ľavice, Dominiqua Strauss-Kahna pre kauzu s prostitútkami. 

  

Volebné prieskumy ukazujú, že súboj medzi Sarkozym a Hollandom bude veľmi tesný. Podľa 

posledného prieskumu je rozdiel medzi nimi len jedno percento v prospech Hollanda. Sarkozy by získal 

„len“ 27 percent. Tretiu priečku obsadilaMarine Le Pen, líderka ultrapravicového Národného frontu. 

Zatiaľ to vyzerá tak, že pôjde po stopách svojho otca a hoci v prieskumoch získala okolo 15 percent 

hlasov, nemá reálnu šancu vyhrať v boji o prezidentské kreslo. Svojich voličov získala najmä radikálnymi 

riešeniami voči kríze. Navrhuje návrat k franku a vystúpenie z Európskej únie. Je silnou zástankyňou 

obmedzenia imigračnej politiky a v minulosti prirovnala moslimov modliacich sa v uliciach k nacistickej 

okupácii počas druhej svetovej vojny. Percentá jej vzrástli aj po nedávnej tragédii v Toulouse. 

  

Toto nešťastie sa vo svoj prospech snažil využiť aj Nicolas Sarkozy tvrdšími pravidlami a novými, ešte 

prísnejšími zákonmi. Vyhráža sa dokonca opustením Schengenského priestoru, ak sa nezmenia pravidlá 

v únii a takisto vyťažil z témy národnej bezpečnosti všetko, čo sa v jeho prospech dalo. Vo Francúzsku, 

kde je najväčšia moslimská menšina v Európe, je téma imigračnej politiky mimoeurópskych 

prisťahovalcov mimoriadne silná. Hlavne stredná vrstva Francúzov ju vníma ako problém. Ďalšia vlna 

imigrantov prišla do Francúzska minulý rok z arabských revolučných krajín. 

  

Francois Hollande sa snaží všemožne získať voličov nereálnymi sľubmi. V čase, keď všetci šetria, chce 

zamestnať 300-tisíc mladých vo verejnej sfére a prestať so škrtmi v školstve. Žiada tiež navýšenie dane 

zo 45 percent na rovných 75 percent pre ľudí, ktorí zarábajú milión a viac eur ročne. Hollande podľa 



kritikov nemá víziu a je príliš mäkký. Jeho bývalá partnerka, Ségolene Royal, kandidovala za socialistov 

v minulých voľbách.   

 

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 22. apríla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strašiak Irán 

 
Matej Baránek, 1. ročník mgr, 19. apríl 2012 | Politika  

 
 

 

KOMENTÁR. Teherán by mal vlastniť atómovú zbraň. Z jednoduchého dôvodu. Monopol Izraela v 

regióne nezaručuje rovnováhu. 

  

Nárast výroby jadrových zbraní priniesol vrchol Kórejskej vojny. Spojené štáty vyrábali vtedy 54 kusov 

mesačne. O tri roky to už bolo 115. A na konci desaťročia dokonca 600. Môžeme sa len domnievať, aké 

odbytisko tvoril v danom období Izrael. 

  

Spojenecké loďstvo, ktoré kotví v Perzskom zálive, tlačí Irán do rohu. Krajina cíti, že jej suverenita je 

narúšaná. Napriek tomu sa vyjadrila, že zaútočí len v tom prípade, ak sa stane cieľom agresie. Ako ropná 

veľmoc si totiž uvedomuje drvivý dosah vojny, ktorá by ju postihla. 

  

Meritom vecí, ktoré spája krajiny, je paradoxne strach. Noam Chomsky tvrdí, že najväčšmi vystrašenými 

krajinami sveta sú práve USA a Izrael. Hoci nastoľovanie rovnováhy a odbúravanie strachu je známym 

javom zahraničnej politiky. Vďaka tomu, že Sovietsky zväz získal atómovú zbraň hneď o niekoľko rokov 

po Hirošime, svet nečelil ďalšej globálnej vojne. Vzniknutá rovnováha medzi superveľmocami ich v čase 

kríz nútila hľadať diplomatické riešenia. 

  

No porovnávať množstvo izraelského jadrového arzenálu a v budúcnosti prípadne iránskeho je nemožné. 

Napriek tomu už len existencia atómovej zbrane vzbudzuje rešpekt. O ten totiž ide. Byť braný vážne. A 

uchrániť si svoju suverenitu. 

 

 

 

 



Sú ženy diskriminované? 

 
Roman Cuprik, 3. ročník bc, 17. apríl 2012 | Politika  

 
 

 

Európska únia chce znížiť rozdiely v počte žien a mužov, ktorí pracujú na vedúcich pozíciách 

v najvýznamnejších firmách v EÚ. Zároveň sa zaviazala, že  medzi nimi zníži tzv. paygap alebo platovú 

medzeru. Všetky tieto opatrenia majú jediný cieľ, a to odstránenie diskriminácie žien v zamestnaní a 

spoločnosti. Málokto sa však zaoberá otázkou, či sú ženy naozaj diskriminované. 

  

Čísla z EÚ hovoria jasne – žien je vo vedení firiem neporovnateľne menej ako mužov a vo všeobecnosti 

zarábajú menej. Výnimku tvoria feminizované zamestnania ako školstvo alebo niektoré oblasti 

v zdravotníctve. Problémom však nie sú prieskumy, ale ich interpretácia.  Ženy majú prirodzene bližšie 

k zamestnaniam, ktoré sú horšie platené ako tie mužské, a to sa logicky odrazí aj na ich priemerných 

zárobkoch. Nie je to vina chlapov, nie je to vina spoločnosti, ide o prirodzenú deľbu práce a v žiadnom 

prípade nemôžeme hovoriť o diskriminácii. Ženy majú takisto špeciálnu vlastnosť – dokážu otehotnieť. 

Materská dovolenka vyradí ženu na niekoľko mesiacov z pracovného procesu a je opäť logické, že 

spomalený kariérny rast sa prejaví aj vo finančnom ohodnotení. 

  

Ale pozerať sa  na tento problém len z tohto uhla by bolo krátkozraké. Žijeme v liberálnej spoločnosti, 

kde by v ideálnom prípade mali rozhodovať vedomosti a schopnosti, nie pohlavie človeka. Napriek tomu 

rozdiely v platoch môžeme pozorovať aj na rovnakých pozíciách v tom istom odvetví. Aj tu sa ponúka 

logické vysvetlenie: okrem už spomínanej materskej dovolenky sa podľa sociológov ženy vo všeobecnosti 

viac boja požiadať šéfa o vyšší plat. Osobné skúsenosti bežných ľudí však hovoria niečo iné. Keď sa 

vyhadzuje, odchádzajú väčšinou ženy, keď sa rozhoduje o novom manažérovi, treba vziať muža, pretože 

je to chlapská robota. Ženy majú celkovo lepšie vzdelanie ako muži, lepšie ovládajú cudzie jazyky 

a napriek tomu zarábajú menej. 

  

Je ťažké odpovedať na otázku, či sú ženy diskriminované, alebo nie. Potrebovali by sme hlbšiu analýzu, 

ako len niekoľko čísel zo štatistických úradov. Každopádne firmy, ktoré uprednostňujú mužov len na 

základe rodových stereotypov, idú samy proti sebe. Podľa Európskej komisie sa totiž ukazuje, že je 

priama súvislosť medzi ekonomickou výkonnosťou firiem a zastúpením žien vo vedúcich pozíciách. Ak 

podceňujeme ženy v zamestnaní, sami seba ochudobňujeme o potenciál, ktorý naša spoločnosť ponúka. 



Kultúrny všežravec 

 

Lucia Anďalová, 2. ročník bc, 28. apríl 2012 | Spoločnosť  

 

 

 

Presný opak snoba: preskúma všetko od lacného braku po klasiku. Nič vopred nezamieta, z každého 

najskôr aspoň ochutná. Na sociálnych sieťach skladá fascinujúco pestrú mozaiku odkazov na 

najrozmanitejšie žánre a štýly. Jeho vkus je dokonale... nevyhranený. Pripomína vám to niekoho? 

  

Tézu o kultúrnych všežravcoch (cultural omnivores) publikovali americkí teoretici umenia Peterson 

a Simkus v roku 1992. Ako podmienky pre ich úspešné „rozmnožovanie“ určili globalizáciu, 

premiešavanie vkusov a relativizáciu hodnôt (vrátane krásy). Čo to znamená? Jednoducho povedané, 

masovým, populárnym umením sa už neopovrhuje, ba stalo sa priamou konkurenciou elitnému. 

  

Ako vyzerá? 

V 90. rokoch ho popísali ako mladého (asi 25-ročného), vysokoškolsky vzdelaného, pracovným 

zaradením aj platom dobre situovaného jedinca. Časť teoretikov tvrdí, že tento popis je po 20 rokoch 

pasé. K tomuto názoru sa prikláňa i doc. Zdenka Slušná, PhD. z Katedry kulturológie Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského. Vďaka internetu sa kultúra podľa jej slov sprístupnila v nebývalom 

rozsahu. 

  

Zdanlivú populačnú explóziu všežravcov v Európe priniesol Facebook. Platí rovnica, že čím pestrejšie sú 

„lajky“, tým je majiteľ profilu zaujímavejším pre väčší okruh užívateľov. Tu docentka Slušná upozorňuje 

na rozdiel medzi „tým, čo sa mi páči a tým, čo chcem, aby si iní mysleli, že sa mi páči“. Pravého všežravca 

teda nie je také ľahké odhaliť, ako sa zdá. 

  

Obrana pestrého vkusu 

Tak ako oblečenie či vystupovanie, i to, čo v kultúre uprednostňujeme, o nás niečo prezrádza. Šírka 

záberu, ako aj v iných sférach, chodieva ruka v ruke s povrchnosťou. Človek, čo rovnako ocení klasickú 

maľbu i gýčový brak, vyvoláva podozrenie, že sa chce každému zapáčiť, či dokonca, že nemá o umení ani 

potuchy. Nie vždy právom, samozrejme. 

  



Kultúrny všežravec je novým evolučným modelom konzumenta umenia. Je možné, že postupne úplne 

nahradí „snobov“ a „gýčiarov“. Je niečo zlé na tom, ak si milovník Márqueza občas večer prečíta Danielle 

Steelovú? A ak má niekto rád d’n’b, metal a folk zároveň? Je toto známkou originálneho vkusu či jeho 

absencie? To už musí každý posúdiť sám. V dnešnej relativizujúcej dobe je i pre odborníkov príliš 

náročné určiť hranicu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muay Thai 

 
Matúš Kešiar, 2. ročník bc, 28. apríl 2012 | Šport  

 
 

 

Thajský box alebo Muay Thai je tradičný bojový šport, pochádzajúci z Thajska. Pôvodne slúžil na 

armádne účely. Bol vytvorený ako efektívny spôsob boja muža proti mužovi, pre prípad, že by sa vojak 

ocitol na bojisku neozbrojený. V čase mieru sa vojaci udržiavali v kondícii priateľskými zápasmi, ktoré 

sa stali veľmi obľúbené aj medzi verejnosťou. 

  

Postupom času získalo Muay Thai na popularite a v 20. storočí dostalo súčasnú športovú podobu. Veľkej 

obľube sa thajský box teší dodnes. Je to veľmi atraktívny a dynamický bojový šport. Vyžaduje si kondíciu, 

silu i výbušnosť, aj preto je skvelou alternatívou pre ľudí, ktorí si chcú poriadne zacvičiť a posilňovňa ich 

nudí. 

  

Prinášame vám rozhovor s trénerom thajského boxu Marekom Biskupom, ktorý máva pravidelné 

tréningy na internátoch v Mlynskej doline. 

  

Kedy a ako vznikol tvoj klub Titan Gym? 

Športový klub Titan Gym vznikol vo februári roku 2011. Založil som ho preto, lebo postupne narastal 

počet trénovaných ľudí a ľudí, ktorí mali záujem sa k nám pridať.  

  

Prečo by si ľuďom odporučil trénovať thajsky box? 

Dôvodov prečo trénovať thajský box je veľa. Je to najmä výborný spôsob, ako sa odreagovať a dať zo seba 

von negatívnu energiu. Taktiež to zlepšuje psychickú odolnosť pri riešení problémov v bežnom živote a 

je to aj forma sebaobrany. 

  

Aký je hlavný rozdiel medzi Muay Thai a boxom, prípadne kickboxom? 

Hlavný rozdiel je v tom, že v thajskom boxe sa narozdiel od kickboxu môžu používať aj útoky kolenami 

a lakťami. Taktiež je tu boj v tzv. klinči.  

  



Ako sa k vám dá prihlásiť? 

Prihlásiť sa človek môže kedykoľvek po dohode s trénerom, ak je ešte voľné miesto v skupinách. 

Prípadne sa dá dohodnúť na súkromných tréningoch a začať ihneď. Veľký nábor býva dvakrát do roka, 

vždy prvý týždeň v semestri. Ak je však veľký záujem a telocvičňa je časovo dostupná, tak nábor prebehne 

aj inokedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurčina sa chce Clevelandu vyhnúť 

 
Ján Karašinský, 1. ročník mgr, 26. apríl 2012 | Šport  

 
 

 

Slovenský hokejový obranca Milan Jurčina si na majstrovstvách sveta nezahrá. Zranil sa počas svojho 

prvého zápasu v príprave. 

  

Reprezentační tréneri sa na neho mohli zakaždým spoľahnúť. Ak bol Milan Jurčina (28) zdravý, vždy 

prišiel ochotne reprezentovať Slovensko. Tak tomu malo byť aj počas tohtoročných majstrovstiev sveta 

vo Fínsku a Švédsku (4. – 20. máj 2012), hoci sa mu v klube New York Islanders po dvoch sezónach 

skončila zmluva a od 1. júla sa tak stane voľným hráčom. Niektorí hokejisti, ktorí budú toto leto 

v rovnakej pozícii ako Jurčina, účasť na šampionáte radšej odmietli. Z obavy zo zranenia, čo by ich mohlo 

pripraviť o výhodný kontrakt. Náš obranca však takto neuvažoval. 

  

Najhorší možný scenár sa napísal už počas prvého prípravného zápasu, ktorý Jurčina v slovenskom 

drese odohral. Šanca na štvrtý svetový šampionát sa pre rodáka z Liptovského Mikuláša skončila už 

v druhej tretine stretnutia s Českom (2:3sn). 

  

Prvé informácie hovorili o tom, že vás neminie operácia ramena. Aká je situácia teraz, 

s odstupom niekoľkých dní? 

Vďakabohu lepšia. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak by som sa mal operácii vyhnúť. Ešte počas zápasu 

s Českom ma doktori zobrali do nemocnice, kde mi spravili röntgen. Snímka ukázala, že nemám nič 

zlomené. „Len“ potrhané väzy, ktoré držia rameno dokopy s kľúčnou kosťou. Snímky som poslal 

špecialistovi do Ameriky, ktorý skonštatoval, že by sme mali uprednostniť konzervatívnu liečbu. Ešte ma 

čaká CT vyšetrenie, ktoré môže odhaliť ďalšie prípadné poškodenie. V tom prípade by už bola operácia 

reálna. Ja však verím, že všetku smolu som si už vyčerpal. 

  

V každom prípade vás čaká dlhšia rehabilitácia. Ako bude prebiehať? 

Keby ma museli operovať, bol by som mimo štyri až päť mesiacov a prišiel by som o celú letnú prípravu. 

Práve tomu sa chcem vyhnúť. Ak sa už nič nezmení, a zákroku sa vyhnem, rameno by sa mohlo dať 



doporiadku v priebehu štyroch či šiestich týždňov. S rehabilitáciou chcem začať čo najskôr, aby mi 

nestuhli svaly. Ruku mám totiž v dlahe a v jednej polohe. 

  

Cítite ešte stále bolesti? 

Nie, keď mám ruku v pokoji. Do určitého uhla s ňou môžem bez problémov hýbať. Ťažšie je to už 

napríklad pri vstávaní, vtedy ma aj zabolí. Spávam len na chrbte, nemôžem sa ani veľmi prevracať. 

  

Ak by došlo na operáciu, kde by ste ju podstúpili? 

V Clevelande u spomínaného špecialistu. Pod palcom má práve takéto typy zranení, operuje rôznych 

hráčov z NHL či NBA. Verím však, že sa mu vyhnem. Povedal, že aj bez operácie by malo rameno držať 

a byť plne funkčné. Nebude síce vyzerať veľmi esteticky, ale definitívne zreparovať si ho môžem dať aj 

po skončení kariéry. 

  

Platili by ste si prípadný zákrok sám? 

Nie, hradili by mi to z poistky, ktorú som po odchode z klubu uzavrel. Bez toho by som na ľad ani nešiel. 

  

Meriate takmer dva metre, vážite 113 kíl. Paradoxne, zranili ste sa po strete s ledva 

sedemdesiatkilovým Petrom Holíkom. 

Veru, najmenší na ľade. Bol som pri puku v našej obrannej tretine, on ma forčekoval. Nemyslel som si, 

že bude hrať do tela. Periférne som zbadal jeho hokejku, preto som sa puk snažil poza bránku poslať 

spoluhráčovi. Práve v momente, keď som ho prihrával a stabilitu mal len na jednej nohe, súper do mňa 

čisto narazil. Spadol som priamo na mantinel a hneď som vedel, že je zle. Bol to pritom úplne bežný 

súboj, v NHL je takých milión. Smolu som mal v tom, že ma bodyčkoval práve v tej sekunde, keď som 

na okamih nemal stabilitu. 

  

Čo budete robiť v najbližších dňoch? 

Rehabilitovať by som mal spomínané štyri až šesť týždňov, pokým nebude rameno plne funkčné. Najmä 

zo začiatku budem mať „nútenú“ dovolenku, keď si doprajem trochu oddychu. Od prvého júla sa stanem 

voľným hráčom, takže popritom budem riešiť aj nejaké ponuky. Až do septembra sa pripravujem doma 

v Liptovskom Mikuláši. Najskôr na suchu vo fitnescentre, neskôr aj na ľade. 



Typické pre Slovensko 

 

Martin Piteľ, 1. ročník bc, 21. apríl 2012 | Šport  

 

 

 

KOMENTÁR. Bravó. Gratulujem Slovensku. Opäť sa predviedlo v tom najlepšom svetle. Veľa sľubov a 

žiadne činy. Takto to väčšinou v našej krajine býva. Bohužiaľ, dopláca na to naša najväčšia zjazdová 

lyžiarska hviezda Veronika Zuzulová. 

  

Robí, čo môže, aby sa jej konečne splnil sen a postavila sa na najvyšší stupienok. Robí dobré meno našej 

krajine. Preto sa pýtam: robí toho azda málo? PodľaSlovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) áno. Tá 

dokonca viedla voči Veronike disciplinárne konanie za úplnú hlúposť. Išlo o to, že Veronikin otec a tréner 

v jednej osobe, Timotej Zuzula, za ňu podpísal zmluvu o reprezentácii. Čerešničkou na torte je fakt, že 

podľa spomínanej zmluvy mala Zuzulová zaplatiť SLA viac, ako od nej dostala. 

  

Takto to už ďalej nejde 

Žiadna finančná a ani iná podpora. Len sľuby. Ľudia zo SLA sa pravdepodobne riadia mottom: „Sľuby 

sa sľubujú, blázni sa radujú.“  Len aby sa im to nevypomstilo. Ostatné krajiny prejavili záujem o služby 

našej prvotriednej lyžiarky. Tak napríklad Rusko už prišlo s konkrétnou ponukou. Ako sa však dalo 

čakať, predsedníctvo SLA, Slovenský olympijský výbor aj ministerstvo školstva sa k tejto ponuke 

vyjadrili negatívne a bez ich súhlasu nemôže Zuzulová odísť. 

  

Pýtam sa teda: bude to takto fungovať na Slovensku donekonečna? Začnú si vážiť ľudí, ktorí všetkými 

svojimi silami robia dobré meno našej krajine? Prestanú si vyplácať nehorázne odmeny a začnú 

s peniazmi manipulovať zodpovedne? Začnú podporovať slovenské talenty? 

 

 

 

 

 



Agresivita „zdobí“ súboje play-off v NHL 

 

Juraj Hudák, 1. ročník mgr, 19. apríl 2012 | Šport  

 

 

 

V kanadsko-americkej NHL je v posledných dňoch rušno. Ako inak, veď sa začala najočakávanejšia časť 

sezóny – play-off. Na túto časť sezóny sa netešia len fanúšikovia, ale aj samotní hokejisti. Tí sa však 

nachádzajú pod paľbou kritiky. V posledných zápasoch sa hráči stávajú viac bojovníkmi ako hokejistami. 

Liga stráca nad ich agresivitou kontrolu a vyžaduje si opätovné prehodnotenie zákerných trestov. 

  

Milovníci najrýchlejšej kolektívnej hry si pomaly zvykajú na tvrdosť, ktorá túto fázu sezóny sprevádza. 

Tvrdé bodyčeky, po ktorých hráči lapajú po dychu, hromadné bitky, ba dokonca verbálne osočovanie 

trénerov zo súperiacich tímov. Takto zatiaľ vyzerá tohtoročné play-off NHL. 

  

Neskúsenosť neospravedlňuje 

„Pri každom prerušení hry v zápase medzi Vancouvrom a Los Angeles sa diali sprosté veci, ktoré s 

hokejom nemajú nič spoločné. My tak nehráme,“ povedal elitný center Chicaga Blackhawks, Johnatan 

Toews. Slová kapitána však vyvracia zákrok jeho spoluhráča Andrewa Shawa, ktorý v druhom zápase 

play-off medzi Chicagom a Phoenixom nešetrne poslal na ľad súperovho brankára Mika Smitha. Ten sa 

za bránkou snažil rozohrať puk, no Shaw vo veľkej rýchlosti doňho vrazil a ramenom mu zasiahol hlavu. 

„Nechcel som to urobiť. V poslednej sekunde mal hlavu dole, chcel som sa mu vyhnúť, no už nebolo 

kam,“ komentoval nešetrný zákrok nováčik Andrew Shaw, ktorého však neskúsenosť neospravedlňuje. 

  

Hviezdy obeťami zákerností 

Iný prípad sa stal v prvom meraní síl medzi Detroitom a Nashvillom. Po záverečnej siréne neudržal 

nervy na uzde kapitán víťazného tímu z Nashvillu Shea Weber, ktorý v rohu klziska narazil Henrika 

Zetterberga na mantinel, a potom mu ešte brutálne vrazil hlavu do plexiskla. Švédsky elitný útočník 

Detroitu veru schádzal z ľadu veľmi ťažko. 

  

Zákerný útok na hlavu neobišiel ani hviezdneho veterána a kapitána Ottawy Senators Daniela 

Alffredsona, na ktorého si vyšliapol Carl Hagelin z New Yorku Rangers. Agresívny hokejista však už 

dostal od vedenia ligy trojzápasový dištanc. 



  

Exhibícia agresivity 

Vrcholom doterajšieho play-off je však séria medzi Pittsburghom a Philadelphiou, kde sa v treťom 

zápase odohrali tri hromadné bitky a boli v ňom udelené tri tresty za nešportové správanie a celkovo 72 

trestných minút. 

 

Môžeme tu už hovoriť o exhibícii násilia na ľadovej ploche? Alebo o neschopnosti vedenia NHL trestať 

týchto hráčov za to, že nedokážu udržať svoje nervy na uzde? Buď sa bude liga usilovať o odstránenie 

týchto faulov smerujúcich na hlavu, alebo bude len ligou, ktorá nemá na každého rovnaký meter. Sea 

Weber totiž unikol suspendácii (dostal pokutu 2 500 dolárov), no menej známy Hagelin už nie. 

  

Viceprezident súťaže pre bezpečnosť hráčov Brandon Sahanahan sa v novembri chválil tým, že 

sprísnenie pravidiel znížilo počet otrasov mozgu hráčov o 50 percent. V play-off však hráči opäť ukazujú, 

že nezabudli hrať zákerne. Sahanahan v súčasnosti analyzuje vyhrotenú sériu medzi Pittsburghom 

a Philadelphiou, kde si už hráči cez médiá odkazujú naozaj nepekné veci. 

  

Je už len na vedení NHL postarať sa o to, aby sa do play-off vrátilo ozajstné súperenie hokejistov, a nie 

zápasníkov. Nechceme sa predsa pozerať na wrestling na ľade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Španieli sa najviac obávajú Nemcov a Holanďanov 

 
Štefan Bugan, 3. ročník bc, 18. apríl 2012 | Šport  

 
 

 

Od roku 1996 do 2006 získali španielske tímy trinásť európskych klubových trofejí, no „zlatej generácii“ 

sa nedarilo na medzinárodnej scéne. Ešte v novembri 2006 Španieli utrpeli hanebnú prehru 0:1 proti 

Rumunsku doma v Cadize, čo bola ich tretia prehra v priebehu troch mesiacov. Ďalšie dve proti 

Severnému Írsku a Švédsku boleli ešte viac, pretože prišli v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2008. 

Na európskom šampionáte vo Švajčiarsku a Rakúsku však Španieli triumfovali a zbavili sa povesti 

spiaceho giganta. 

  

Momentálne je Španielsko v úplne odlišnej pozícii. Úradujúci majstri sveta aj Európy sú považovaní za 

najväčšieho favorita blížiaceho sa európskeho šampionátu, ktorý usporiadajú Ukrajina a Poľsko. 

Španieli si musia dať pozor na ďalšie futbalové krajiny, snažiace sa prebudiť zo spánku na medzinárodnej 

scéne. 

  

„Anglicko a Francúzsko sú silné futbalové národy, ktoré potrebujú víťaziť. Na ich reprezentácie je 

vyvíjaný tlak, pretože majú bohatú futbalovú históriu. Prehry niekedy mužstvo nakopnú a každá 

neúspešná séria sa raz skončí. My Španieli sme to zažili na vlastnej koži,“ cituje britský denník The 

Independent trénera španielskej reprezentácie Vicenteho Del Bosqueho. 

  

„Každý vie, že Anglicko má obrovský potenciál. V tejto krajine sú úspešné kluby, talentované 

individuality a jedna z najsilnejších líg na svete. Anglicko patrí spolu so Španielskom, Holandskom 

a Nemeckom medzi najsilnejšie tímy v Európe,“ vymenoval skúsený tréner najvážnejších súperov 

obhajcu trofeje. Keby z nich mal vypichnúť dva najsilnejšie, bez váhania zvolí holandský a nemecký 

výber. 

  

„Treba si však uvedomiť, že ide o krátky, silne obsadený turnaj, na ktorom môže uspieť hociktorý zo 

šestnástich tímov. Štatisticky sme najväčší favoriti my, Nemci a Holanďania. Práve tieto dva tímy 

považujeme za najväčších vyzývateľov. Vzhľadom na to, že ide o krátky turnaj, ale môže šokovať aj 

papierovo najslabší tím.“ 

  



Španieli vo svojej kvalifikačnej skupine I nemali problémy, postúpili z nej bez straty bodu. Novembrová 

prehra v priateľskom stretnutí vo Wembley proti Anglicku a následná remíza proti Kostarike však 

vyvolali mierne otázniky nad medzinárodnou dominanciou krajiny z Pyrenejského polostrova. 

  

„Zaväzuje nás veľká zodpovednosť, pretože sme úradujúci majstri sveta i Európy, ďalej zodpovednosť 

voči našim fanúšikom, ktorí majú vysoké očakávania, a aj rešpekt k súperom. Ako obhajcovia trofeje 

nesmieme upadnúť do nálady, že všetko pôjde ľahko. To by bolo voči súperom naozaj neúctivé. Musíme 

predviesť naše najlepšie výkony, ak sa chceme stať prvým tímom, ktorý obháji titul majstra Európy,“ 

zostáva Del Bosque nohami pevne na zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sklápate? 

 

Zuzana Bodnárová, 2. ročník bc, 16. apríl 2012 | Študentský život  

 

 

 

GLOSA. Autobus do Mlynskej doliny plný študentov. Klasika. Na Lafranconi čaká ešte zopár zúfalcov, 

ktorí by radi nastúpili a dopravili sa do králikárne zvanej študentské internátne mestečko. Prípadne 

mamička s kočiarikom, pre ktorý je vyhradené miesto v strede autobusu. 

  

Miesto v strede 

Áno, myslím presne na časť nových autobusov so sklápacími sedadlami. Tá je často kameňom úrazu. 

Najpriestrannejšia časť autobusu, kde sa zmestí aj detský kočiarik, aj invalidný vozík, aj dvadsať ľudí 

(teda, toľko asi len študentov). 

  

Základný inštinkt 

Pri nastupovaní do autobusu je primárnym inštinktom napchať sa do neho. Hneď za ním nasleduje 

snaha sadnúť si. U niektorých jedincov veľmi silná. A nejde len o starších ľudí, pre ktorých je stáť v 

(plnom) autobuse naozaj ťažké. Ide aj o dvadsať-plus s nezaujatým výrazom v tvári a slúchadlami v 

ušiach. Sklápacie sedadlá v strede autobusu sú pomerne obľúbeným miestom. Ale veď na to tam sú, 

takže to ešte nie je problém. Ten nastáva v momente, keď sa autobus začína podobať na konzervu 

sardiniek. Sediaci si totiž zubami-nechtami bránia svoje miesto a ani im nenapadne vstať a sklopiť 

sedadlo. Neprekáža im, že sa kvôli nim do autobusu už nezmestí ďalší človek, ktorý možno niečo nestíha, 

alebo ho už urguje jeho močový mechúr. A pritom by stačilo na tých zopár minút cesty prekonať svoju 

lenivosť, sklopiť sedadlo a postaviť sa. Nehovoriac o tom, keď si niekto sedí ako kráľ a pri ňom tróni aj 

obrovský kufor. 

  

Paríž vzorom  

Aj v parížskom metre sú pri dverách podobné sklápacie sedadlá. No na rozdiel od našich autobusov je 

pri nich nápis, ktorý cteným cestujúcim oznamuje, že ak sa vagón naplní, majú sedadlá sklopiť. V plnom 

metre je výslovne zakázané sedieť na nich a prekážať tak ostatným cestujúcim. A naozaj to rešpektujú. 

Len si nie som istá, či by takéto nariadenie bolo rešpektované aj u nás. Rovnako, ako mnoho iných. 

Rovnako, ako základná slušnosť a uvedomelosť. 

 



Na zlomeniny už iba gél 

 

Zuzana Hircová, 2. ročník bc, 27. apríl 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Pokrok nezastavíme. Nielen vo vede, ale aj v medicíne sa dejú zázraky na úrovni nových technológií, 

ktoré pomáhajú pacientom zlepšiť kvalitu ich života či regeneráciu tela. 

  

V Čechách sa dejú zázraky 

Aspoň takto sa dá popísať situácia v Brne, kde sa dve české vedkyne pokúšajú vyvinúť látku, ktorá by 

úplne zmenila liečbu zlomenín. Namiesto sadry by sa totiž používal hydrogél. Táto látka by sa 

vstrekovala rovno do zlomenej kosti. 

  

Čo by mala špeciálna látka urobiť? Spojiť kosti a urýchliť ich zrastenie. Mala by obsahovať hojivé látky. 

Vedkyne zatiaľ čakajú na klinické testy na zvieratách. Pre človeka by bol gél dostupný najskôr o niekoľko 

rokov. 

  

Lepidlo kostí 

Takto nazývajú médiá i vedci hydrogél. Človek už nemusí nosiť sadru, ktorá mu bráni vo výkone činnosti, 

nie je paralyzovaný. Pacient sa lieči prakticky za pochodu. Nie je potrebné ležať v posteli mnohé týždne. 

Hydrogél by mal totiž zlepiť kosti za niekoľko sekúnd. Tak ako pri zlomeninách, mal by pomôcť aj pri 

liečbe kĺbových zranení. 

 

 

Látka je veľmi flexibilná. Vie utíšiť bolesť, dokáže sa prispôsobiť veľkosti poranenia, typu zranenia i veku 

pacienta. To znamená, že kým niekomu gél spojí kosti za pár sekúnd, u niekoho to môže trvať aj niekoľko 

dní. Látka sa potom rozpadne na vodu a oxid uhličitý. 

 

 

Gél tak spoľahlivo nahradí nielen sadru, ale aj nepríjemné skrutky, ktoré treba po zahojení vyberať z 

tela. České vedkyne sú podporované financiami z Európskej únie. Zázemie na vývoj je preto výborné. 

Laboratóriá sú vybavené špičkovo, čo urýchli aj vývoj tohto zázračného lepidla kostí. 



Farmárčenie na vlastnej koži 

 

Tereza Jurčíková, 1. ročník mgr, 26. apríl 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Ak patríte ku skupinke vysokoškolských nadšencov, pre ktorých táto inštitúcia predstavuje vrchol svojho 

bádania, nasledujúce riadky nie sú určené pre vás. 

  

Farma vs. WWOOF 

Najsledovanejšia slovenská komerčná televízia ponúka intelektuálnu zábavu pre tých, ktorí sa radi 

stravujú nezdravo v spoločnosti svojej pohovky. No tým ostatným sa ponúka príležitosť zažiť niečo 

z farmárčenia na vlastnej koži. 

  

Za skratkou WWOOF sa skrýva veľavravný názov siete organizácií World Wide Opportunities on 

Organic Farms. Projekt spája ľudí ochotných obetovať svoj čas na prácu na organických farmách. 

Dobrovoľníci pomáhajú s chodom farmy za odmenu v podobe nocľahu a stravy. 

  

Ako to celé vzniklo? 

V auguste 1971 sa Londýnčanka Sue Coppard rozhodla, že by si rada farmárčenie vyskúšala na vlastnej 

koži. A keďže Londýn veľa zdravého vzduchu neponúka, víkend pre štyroch zabezpečila na farme na 

Emerson College v Sussexe. Krátky pobyt sa skončilnevídaným úspechom. Od toho momentu bolo čoraz 

viac majiteľov fariem ochotných „zamestnať“ ľudí túžiacich po pobyte na čerstvom vzduchu. Vznikla tak 

organizácia Working Weekends on Organic Farms, ktorá ponúkala ľuďom z mesta možnosť podporovať 

novovzniknuté „organické” hnutie. Pri jej vzniku však nikto netušil, akým problémom sa ukáže slovo 

„work“ v jej mene. Zakladatelia od neho upustili a v roku 2000 prijali súčasný názov. 

  

  

Celosvetové dobrodružstvo 

Sieť WWOOF organizácií sa rozprestriera po celom svete – v Afrike, Severnej a Južnej Amerike, 

v Európe, na Strednom Východe a Ázii. Oficiálna stránka www.wwoof.org ponúka prehľad  WWOOF 

stránok v každej krajine, kde je organizácia registrovaná. Ak ste ponteciálny WWOOFer, musíte zaplatiť 

registračný poplatok na WWOOF stránke krajiny, ktorá vás najviac zaujíma. Možno vám napadlo, či je 



Slovensko medzi krajinami, ktoré holdujú podobnému dobrodružstvu. Slovenská i Česká republika 

ponúkajú záujemcom vlastné stránky, pričom nevyžadujú registračný poplatok. 

  

V prípade, že vás oslovuje niekoľko dní či týždňov strávených na farme so všetkým, čo k tomu patrí, mali 

by ste vedieť, že pracovať budete len za stravu a teplú posteľ. Vaši hostitelia nedostanú ani cent za vašu 

kultúrnu a pracovnú skúsenosť, no sľubujú, že nudiť sa určite nebudete. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Život vo fľaši 

 
Andrea Kiss, 2. ročník bc, 21. apríl 2012 | Zaujímavosti  

 
 

 

To, čo židovský národ zažil v prvej polovici predchádzajúceho storočia, je ešte stále citlivá téma pre 

každého. Na tieto udalosti spomíname ako na najväčšiu tragédiu ľudstva, keď boli zavraždené milióny 

nevinných ľudí. Ale na chvíľu myslime aj na tú malú skupinu ľudí, na hrdinov tých krutých čias, ktorí, 

riskujúc svoj život, pomáhali tým neštastníkom. 

  

Jednou z hrdinov bola odvážna poľská žena, Irena Sendlerowa. Už od mladého veku ju viazali užšie 

vzťahy k židovskému národu; jej otec, Dr. Stanislaw Krzyzanowski, pracoval ako lekár v obci pri Varšave 

a mnohí z jeho pacientov boli židovského vierovyznania. 

  

Irena sa neskôr stala sociálnou pracovníčkou v mestách Otwock a Tarczyn, ale počas nemeckej okupácie 

už žila v hlavnom meste. Tu začala v roku 1939 svoju „záchrannú akciu” pre Židov. Zachránila životy viac 

než 2 500 nemluvniat a detí židovského pôvodu. 

  

Počas druhej svetovej vojny pracovala ako inštalatérska odborníčka vo varšavskom gete – to však pre ňu 

slúžilo iba ako cover story. So svojimi pomocníkmi pripravila falošné dokumenty pre židovské rodiny, 

ešte v čase pred vzniknutím Rady pomoci Židom, tzv. Żegoty. V tom období bola pomoc Židom veľmi 

nebezpečnou činnosťou – ak vyšlo najavo, že nejaká rodina poskytla úkryt, všetkých jej príslušníkov 

zabili. V roku 1942 novovzniknutá Żegota vymenovala Irenu za vedúcu pre oddelenie detí. Ako 

zamestnankyňa Sociálneho odboru dostala výnimočné povolenie aj napriek epidémii týfusu, a s tým sa 

mohla slobodne pohybovať vo varšavskom gete. Jej pseudonymom bola Jolanta a zo znaku solidarity a 

v záujme dôveryhodnosti medzi stenami geta nosila aj známu žltú 

http://web.archive.org/web/20120506044454/http:/americanelephant.wordpress.com/
http://web.archive.org/web/20120506044454/http:/americanelephant.wordpress.com/


Dávidovu hviezdu. Irena bola tá, ktorá zorganizovala záchrannú akciu židovských detí, skryla ich v 

krabiciach, truhliach či v kufroch a takým spôsobom ich vyniesla z geta. Mala aj psa, ktorého naučila, 

aby začal štekať, keď ju videl vychádzať z tábora: štekanie totiž prehlušilo hluk detí, a tak si nacistickí 

vojaci nevšimli, čo sa v skutočnosti deje. 

  

Zachránených Irena umiestnila vo varšavských rodinách, v sirotincoch alebo v katolíckych kláštoroch. 

O každom z nich urobila zápisy, aby sa zachovávali ich staré a nové údaje. Tie držala vo fľašiach, 

zahrabaných pod jabloňami. Żegota presvedčila deti o tom, že ak príde koniec vojny, vyhľadajú ich 

príbuzní. 

  

V roku 1943 bola Irena odhalená, Gestapo ju zatklo, brutálne mučilo a odsúdilo na smrť. Żegota však 

podplatila tých, ktorí mali byť zodpovední za jej popravu, a tak jej zachránila život. Nemeckí vojaci ju 

nechali v lese, v bezvedomí, vo vážnom stave. Irena do konca vojny žila v utajení, ale aj tak pokračovala 

vo svojej misii. Po skončení vojny sa podľa zápisov pokúsila o vyhľadanie detí a ich príbuzných, no 

takmer všetci rodičia prišli o život vo vyhladzovacom tábore v Treblinke. 

  

Irena Sendlerowa zomrela pred štyri rokmi, 12. mája 2008 vo veku 98 rokov. V roku 2007 bola 

nominovaná na Nobelovu cenu za mier, ale porota ju nakoniec prisúdila inému. Za zmysel svojho života 

považovala život každého jedného zachráneného dieťaťa. O jej osobe bol vytvorený film s názvom Život 

vo fľaši. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keď láska tváre prerába 

 

Paulína Kotláriková, 1. ročník mgr, 16. apríl 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Pravidelne sa objavuje v rebríčkoch najškaredších ľudí sveta. V niektorých sa jej dokonca podarilo 

i zvíťaziť. Známa je pod prezývkou Mačacia žena. 

  

Heslo mnohých milovníkov plastických operácií „Čo príroda pokazila, napraví plastický chirurg“ obrátila 

celkom naruby. Z peknej dámy s jemnými črtami sa za pomoci „šikovných“ rúk, implantátov a injekcií 

stalo monštrum. Bláznivý nápad o premene ľudskej tváre na mačaciu sa stal najhrôzostrašnejšou 

ukážkou plastickej chirurgie a ľudského pobláznenia. Poľutovaniahodný príbeh ženy menom Jocelyn 

Wildenstein je zodvihnutým ukazovákom pre všetkých, ktorí sú kvôli láske ochotní obetovať príliš 

veľa. 

  

Popoluška s puškou v ruke 

Hoci dnes bankové konto Jocelyn prázdnotou rozhodne nezíva, pochádza z normálnych pomerov. 

Narodila sa v rodine predavača športových potrieb vo Švajčiarsku, sama sa živila ako pilotka malých 

lietadiel. Neskôr objavila záľubu v poľovaní, stala sa z nej vynikajúca strelkyňa. Práve honba na zvieratá 

jej ponúkla vstupenku do sveta „horných 10-tisíc“. Na poľovačke v Keni sa zoznámila s bohatým 

Francúzom žijúcim v New Yorku, Alecom Wildensteinom. Ten sa do vtedajšej krásky s presnou muškou 

zaľúbil natoľko, že rok po zoznámení už v Las Vegas zvonili svadobné zvony. Mladomanželia sa usadili 

v New Yorku a Jocelyn sa splnil sen o rozprávkovom živote v luxuse. Čas si krátila nakupovaním. Vraj 

bola schopná za jeden deň minúť milióny dolárov. Známa je kolekcia značky Chanel vytvorená špeciálne 

iba pre ňu, nehovoriac o šperkoch a nehnuteľnostiach, ktorými ju jej manžel zahŕňal. A o tom, že láska 

to bola poriadna, svedčí i to, že sa im narodili dve deti. No nie každá idylka trvá večne a staré známe „Žili 

šťastne, až kým nepomreli“ v tomto prípade nevyšlo. 

  

Za všetkým hľadaj muža 

Zlé jazyky tvrdia, že rozprávka sa zmenila na horor, keď sa Alecovi zunovala jeho zákonitá a začal sa 

obzerať po iných sukniach. Iní vravia, že čoraz viac času trávil na poľovačkách, ktorými si pripomínal 

mladosť. Jeho manželka sa zatiaľ starala o deti a udržiavala teplo domáceho kozuba. Tak či onak, Alec 

doma chýbal a zanedbával rodinu, s čím sa Jocelyn odmietala zmieriť. Preto vymyslela šialený plán, ako 



ho prilákať späť – do hlavy si vzala premenu na šelmu, ktoré jej manžel 

tak veľmi miloval. Vyhľadala plastického chirurga, ktorý disponoval  potrebnou dávkou odvahy 

a neozývajúcim sa svedomím, aby z nej spravil divokú mačku v pravom slova zmysle. Pre mnohých 

neuveriteľný a nepochopiteľný nápad sa začal meniť na skutočnosť. Údajne už po prvej plastike sa Alec 

zmohol iba na výkriky hrôzy a nechápavé pohľady. Výsledný efekt bol teda úplne opačný. Jocelyn sa 

preto rozhodla pritlačiť na pílu a absolvovať ďalšie plastiky, aby bola podoba ešte dokonalejšia. 

Investované peniaze a vytrpená bolesť však na úrodnú pôdu nepadli a premenená šelma docielila jediné 

– rozvod. Na ktorom, pochopiteľne, slušne zarobila. 

  

Kráska odišla, prišlo zviera 

Dnes už Jocelyn nedokáže absolvované plastické operácie zrátať na prstoch (alebo pazúrikoch?) oboch 

rúk. Suma, ktorú do svojej mačacej tváre investovala, je sedemciferná. Do rúk chirurgov sa zveruje 

dodnes, hoci muž, pre ktorého to všetko robila, je už štyri roky mŕtvy. Na opačné pohlavie však 

nezanevrela. Sedemdesiatnička momentálne randí s o 26 rokov mladším módnym návrhárom Lloydom 

Kleinom. Celý príbeh tejto mačkoženy je smutnejší o to viac, že väčšina ľudí sa pozastavuje len nad jej 

zmrzačenou vizážou. Nikomu nenapadne premýšľať o tom, ako veľmi musela Aleca milovať, keď bola 

schopná pre lásku k nemu stratiť nielen hrdosť, ale i vlastnú tvár. A to doslova. 

  

 

 

 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20130820063609/http:/www.plasticcelebritysurgery.com/
http://web.archive.org/web/20130820063609/http:/www.plasticcelebritysurgery.com/


Trojlístok na pobreží Baltského mora 

 

Ivana Popaďaková, 1. ročník mgr, 15. máj 2012 | Cestovanie  

 

 

 

Obrovské lodné prístavy, pokojná príroda, miestami zamrznutá hladina mora a všade naokolo milí ľudia, 

ktorým z tváre dokážete prečítať úprimnú radosť. Čo sa snažím vystihnúť? Čarovný trojlístok poľských 

miest, ktoré ležia na pobreží Baltského mora – Gdańsk, Sopot a Gdynia. 

  

Gdańsk 

  

Toto historické centrum by sa pokojne dalo nazvať Benátkami severu. Takmer polmiliónové mesto 

zapôsobí na človeka od prvej chvíle a patrí k najkrajším miestam v Poľsku. Svojím historickým centrom, 

ktoré sa rozprestiera popri rieke Visla, sa veľmi podobá na spomínané talianske Benátky. Okrem toho 

predstavuje Gdańsk centrum hospodárskeho života, vedy, kultúry a populárnu turistickú destináciu. 

Dominantou mesta je historická ulica, ktorú spestrujú rôznofarebné vysoké stavby, veľmi typické pre 

najstaršie poľské mestá. Podobne ako v celom Poľsku, aj v centre Gdanska sa nachádza množstvo 

nádherných gotických kostolov. Najväčším prekvapením však je okamžitý prístup k moru a piesočnaté 

pláže, ktoré sú počas letných mesiacov veľmi navštevované. 

  

Sopot 

 

Prístavné mesto Sopot nemá viac než 40-tisíc stálych obyvateľov, no aj napriek tomu dokáže prichýliť 

viac ako dva milióny turistov ročne. Nachádza sa na úplnom pobreží Baltského mora, medzi Gdanskom 

a Gdyniou. Pokiaľ však ide o atraktívnosť mesta, podľa prieskumov sa radí na popredné miesta. 

Najväčšou atrakciou Sopotu je Krivý dom. Ide o veľmi netypickú stavbu, ktorá sa nachádza uprostred 

mesta v smere k jednému z najdlhších mól na pobreží Baltského mora. 

  

Gdynia 

  

Tretiu časť baltského trojlístka dopĺňa Gdynia. Ide o malý, ale veľmi rýchlo sa rozširujúci prístav, ktorý 

sa nachádza priamo na pobreží. Ponúka množstvo turistických atrakcií a zábavy. Vzhľadom k jeho 

netypickému umiestneniu je z mesta krásny výhľad na šíre more, promenádu, pobrežie a prístavné 



jachty a luxusné lode. Samotný prístav láka turistov na historickú vojnovú loď z čias druhej svetovej 

vojny. 

  

Ak ešte stále neviete, kam povedú vaše kroky počas najbližších letných mesiacov a neprekáža vám, že 

teplota mora bude maximálne 16 stupňov, neváhajte a navštívte čarovný trojlístok na pobreží Baltského 

mora. Výber svojej destinácie určite neoľutujete. 

  

Ešte jedna zaujímavosť na záver: Počas troch dní, čo sme spoznávali severné Poľsko, sme zažili snežnú 

búrku na mori v Sopote, nádherné slnečné dovolenkové počasie v Gdynii a kúsok romantiky a histórie v 

nočnom Gdansku. Severný trojlístok je naozaj čarovný. 

  

 

 

 

 

 

Motala, Motala, hlavu mi zmotala 

 

Karin Čaklošová, 1. ročník bc, 8. máj 2012 | Cestovanie  

 

 

 

Malé, no krásne mestečko Motala, ktoré sa nachádza na juhu Švédska, je takmer neznáme. Podľa 

sčítania z roku 2010 má iba 29 823 obyvateľov. I napriek tomu je tretím najväčším mestom kraja 

Östergötland, po mestách Linköping a Norrköping. Motala je na juhu obklopená jazerom Vättern, ktoré 

je druhým najväčším jazerom Švédska a šiestym najväčším jazerom Európy. Práve kvôli svojej malej 

rozlohe je dokonalým miestom, kde môžu turisti zažiť atmosféru pravého malého švédskeho mestečka. 

Krásne prostredie, príroda a vždy upravený, čistý exteriér priam vyrážajú slovenskému turistovi dych. 

  



História 

Hoci v stredoveku nebolo mesto Motala považované vôbec za dôležité, zviditeľnilo sa po tom, ako si tam 

kráľ Gustáv dal postaviť jedno zo svojich sídiel. Keď bol na začiatku 19. storočia postavený významný 

kanál Gota, toto mestečko sa stalo centrom obchodu po kanále. V roku 1823 dostalo menšie oprávnenia 

a 1. apríla 1881 mu udelili mestské privilégiá. Podľa švédskej obecnej reformy z roku 1971 sa Motala stala 

sídlom magistrátu Motala. 

 

Ďalšou dôležitou epizódou dejín mestečka Motala je rok 1927, kedy bola postavená švédska národná 

stanica, a to vysielač na dlhé vlny. Mesto sa stalo stredom priamky medzi dvoma najväčšími švédskymi 

mestami Štokholmom a Göteborgom. Rozhlasové programy boli prenášané zo štúdií v Štokholme do 

Motaly telefónnym drôtom. Od roku 1991 slúži vysielač Motala ako múzeum. 

 

Kam do mesta 

Pýchou mesta Motala je okrem budovy vysielača aj jedinečné Motala Motor Museum, ktoré sa 

nachádza priamo v prístave. Múzeum je otvorené od roku 1995 a často dostáva prezývku "nostalgické 

múzeum", keďže tu návštevníci môžu obdivovať vyše 200 jedinečných kusov historických vozidiel: áut, 

mopedov, bicyklov a vyše 300 rôznych rádií a televízií. Návštevník môže dokonale porovnať vývoj 

techniky v jednotlivých rokoch a obdivovať módu vtedajšej spoločnosti. 

 

  

Alexandrovci prídu opäť na Slovensko 

 
Nikola Gancarčíková, 2. ročník bc, 25. máj 2012 | Kultúra  

 
 

 

Slávny ruský armádny súbor Alexandrovci vystúpi tento rok opäť aj na Slovensku. V rámci jedenástich 

koncertov v desiatich mestách sa uskutoční ich doposiaľ najväčšie turné v Európe. Žilina, Prešov, Nitra, 

Skalica, Brezno, Nové Zámky, Zvolen, Banská Bystrica, Prievidza a Bratislava, tieto mestá budú 

zastávkou súboru naprieč našou krajinou. Koncerty sa uskutočnia v priebehu mája a začiatkom júna. 

  

Alexandrovov súbor piesní a tancov, v strednej Európe známy ako Alexandrovci, bol pôvodne založený 

ako oficiálny armádny súbor Červenej armády bývalého Sovietskeho zväzu. Vznikol v Moskve v roku 

1928 ako Súbor červenoarmejskej piesne. Z pôvodných dvanástich členov sa do dnešného dňa rozrástol 



na obdivuhodných stodvadsať. Sú to výlučne muži, ktorí musia prejsť prísnym konkurzom. Pred druhou 

svetovou vojnou ich podchytil neskôr ruský národný umelec Alexandr Vasiljevič Alexandrov. Počas 

vojny tento súbor vystupoval na frontoch, v zákopoch i v nemocniciach. Na počesť Alexadrovova sa jeho 

meno neskôr dostalo aj do názvu súboru. Ten, mimochodom, skomponoval aj melódiu súčasnej ruskej 

hymny. 

  

Zrejme len málokto vie, že tento súbor na Slovensku koncertuje už viac ako 66 rokov. Prvýkrát k nám 

Alexandrovci zavítali v júni roku 1946. Obľúbili si ich nielen pamätníci vojny, ale aj mladá generácia. 

Nielen východná a stredná – aj západná Európa. Koncertné haly a amfiteátre vždy praskajú vo švíkoch. 

  

Alexandrovcov tvoria spevácki sólisti, hudobníci a špičkoví tanečníci. Na májových koncertoch vystúpia 

ako hostia českí umelci Bára Basiková a Martin Chodúr. Samozrejmá je premyslená choreografia, 

v ktorej vystupujú tanečníci v pestrofarebných tradičných, no i moderných kostýmoch. Spevácky zbor je 

oblečený do ruských uniforiem. Repertoár Alexandrovcov netvoria len častušky ako Kalinka či Kaťuša, 

čo sú ruské vojenské a ľudové piesne, ale aj moderné skladby. Zaznie všetko od klasiky, cez jazz, rock, 

modernú hudbu až po naše slovenské a české piesne. 

  

Ich vystúpenie videl Josif Stalin, George Bush či pápež Ján Pavol II. Po predstavení vo Vatikáne ich 

pápež nazval „radosťou ľudstva“. V 1961 sa ruský veľvyslanec v Paríži vyjadril, že ani sto diplomatov 

neurobí toľko, čo jeden koncert Alexandrovcov. A Kanaďanov vraj naučil spievať štátnu hymnu práve 

tento súbor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrat k zrodu psychoanalýzy 

 
Anna Jacková, 1. ročník bc, 12. máj 2012 | Kultúra  

 
 

 

Začiatky 20. storočia nepriniesli len prvú svetovú vojnu, ale aj významný pokrok v oblasti psychiatrie a 

psychológie. Film Nebezpečná metóda zobrazuje spoluprácu dvoch najznámejších psychiatrov 

vôbec, Karla Junga a zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda. 

  

Karl Jung (Michael Fassbender) v roku 1904 v Zürichu stretáva Sabinu Spielber (Keira Knightly), 

dievča trpiace záchvatmi, u ktorej bola diagnostikovaná hystéria. Veľký 

obdivovateľ Freudových (Viggo Mortensen) myšlienok, ktorý tvrdí, že ľudské konanie je ovplyvňované 

sexuálnymi pudmi, vyskúša experimentálnu liečbu psychoanalýzou. Úspešne vyliečený prípad Sabiny 

spojí dvoch psychiatrov, ktorí plánujú odhaliť svoje štúdie verejnosti, no postupne dochádza ku 

konfrontácii názorov a ich priateľstvo sa naštrbí. 



  

Po snímkach História násilia a Prísľuby z východu je to už tretia spolupráca 

Vigga Mortensena s režisérom Davidom Cronenbergom. Hoci je Nebezpečná 

metóda diametrálne odlišná od predchádzajúcich filmov, ich kvalitu nedosahuje. V čom je teda 

problém? 

  

V dejovosti založenej na dialógoch Junga  a Freuda. Divák vstrebáva množstvo naučených textov,  no tie 

neprenášajú hlbšiu podstatu ich psychologických úvah na vyššiu métu. Zľahka  kĺžu po povrchu, síce 

plynulo, ale bez akýchkoľvek väčších pokusov vzbudiť divácku pozornosť alebo záujem. Ostávajú 

v hladine vzájomného vyvracania argumentov, ktoré však neprináša ničím obzvlášť podnetný či šokujúci 

záver, hoci samotná téma bola dostatočne inšpiratívna. 

  

Centrálna postava Sabiny, ktorá skutočne existovala a neskôr sa stala jednou z prvých psychoanalytičiek, 

tak musí ustupovať. Je to škoda, keďže Keira Knightly  podala veľmi solídny 

výkon. Aby sa dostatočne stotožnila so svojou rolou, pred natáčaním komunikovali spolu s režisérom 

Cronenbergom cez Skype, kde mu britská herečka predvádzala rôzne grimasy na stvárnenie záchvatov, 

ktorými jej postava trpela. 

  

Hoci Nebezpečná metóda nie je dych berúcim filmovým zážitkom, je príjemným osviežením s kvalitným 

hereckým obsadením, ktorý umocňuje výborná hudba pod taktovkou Howarda Shorea. Ten 

spolupracoval s režisérom už po trinástykrát.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani písmenko nazmar 

 

Silvia Majerová, 1. ročník mgr, 14. jún 2012 | Osobnosti univerzity  

 

 

 

Pedagóg a spisovateľ. Debutoval v roku 1995 zbierkou poviedok. Získal mnoho ocenení, Cenu Európskej 

únie za literatúru a vo februári mu vyšiel druhý román. V rozhovore s Pavlom Rankovom hlavne 

o literatúre. 

  

Trúfli by ste si viesť kurz tvorivého písania? 

Nie, ja by som to nevedel. Celé je to postavené na tom, že človek musí vedieť radiť druhým, čo ja vôbec 

neviem. Moje hodnotenie literárneho diela alebo nejakého kreatívneho výstupu je v rozmedzí páči-

nepáči. A z toho neplynie žiadne poučenie. Ja jednoducho nedokážem nejakým spôsobom exaktnejšie 

formulovať svoje postoje a názory na umenie. 

  

Kde sú zakorenené počiatky vašej literárnej tvorby? 



Mal som dva začiatky. Prvý bol na strednej škole, písal som poéziu. V časopise Dotyky mi povedali, aby 

som v tom nepokračoval, že to bude lepšie pre poéziu aj pre mňa. Na vojne ma to prostredie priviedlo 

k tomu, že som začal písať prózu. To bol druhý začiatok. 

  

Priviedlo vás k tomu vojenské prostredie? 

Áno. Po prvé, človek má svojím spôsobom dosť veľa času. Jednak, celé to prostredie je tak kafkovsky 

organizované, že človek si neustále hovorí – toto si musím poznačiť, toto zapamätať... No a tretí bod je 

izolácia od kamarátov, známych a od všetkého. Vedie k potrebe komunikovať nejako inak. 

  

Román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) vyplnil dieru na našom knižnom 

trhu. Téma týchto rokov našich dejín doposiaľ nebola spracovaná.  

Mne osobne chýba na našom trhu to, čo sa dialo po roku 1989. V podstate s výnimkou toho, čo napísal 

Peter Pišťanek tu podľa mňa nie je nič, čo by sa pokúsilo na to reagovať. Podalo nejakú reflexiu, či už by 

bola kritická alebo pochvalná, psychologizujúca alebo sociologizujúca. Ja si myslím, že ak tu niečo chýba, 

tak je to práve román z posledných dvadsiatich rokov. 

  

Takže je to pre vás ďalšia výzva? 

Pre mňa určite nie. Samotný rok 1989 bol dramatický, ale tie okolnosti potom už nie. Možno 

mečiarizmus má v sebe dramatické prvky, ale to je skôr téma na triler. Poňať celý ten spoločenský vývin, 

to by mňa ako autora vôbec neoslovovalo. Ako čitateľ by som si rád niečo také prečítal.  

  

Dej knihy Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) ste preniesli aj na divadelné dosky. 

Pre divadlo som robil dramatizáciu. Predstavenie hrali dva roky v Slovenskom národnom divadle. 

Skončilo sa to neurčito. Hra mala mať derniéru v apríli, ale toto predstavenie zrušili, išlo to tak 

dostratena. Shakespearovi by pravdepodobne poslali mail, že končíme vaše predstavenie, no ale môj 

nemajú. 

  

Ako ste sa s hrou zosobnili vy? 

Veľmi dobré herecké výkony, réžia, vynikajúce kostýmy, perfektná scéna, prekrásna hudba, len tých slov 

je tam priveľa. Spätne hodnotím, že to, čo som ja sám napísal, som mal oveľa viac zoškrtať. Čiže všetko 

okrem toho, čo som urobil ja, je vynikajúce. Svoj výkon podrobujem kritike. 



  

Za túto knihu ste dostali mnoho ocenení. Ktoré vás osobne poctilo najviac? 

V zásade si najviac cením ocenenia od ľudí, ktorí sa kreatívne podieľajú na umení. Buď spisovatelia, 

filmári alebo prekladatelia. Na druhej strane sú ocenenia od obyčajných ľudí. Tam ma vedia potešiť také 

detaily. Napríklad keď mi povedal starší čitateľ, že som vystihol atmosféru Levíc v období druhej 

svetovej vojny. A to z dvoch hľadísk. Časového, pretože som vtedy nežil a priestorového, lebo kým som 

nedopísal knihu, nikdy predtým som v Leviciach nebol. 

  

Odkiaľ ste teda čerpali informácie? 

Môj otec rád spomínal, on si to všetko pamätal. Rozprával a na základe toho sa do mňa tá atmosféra 

vliala. Čo znamená, že človek sa niekedy naučí viac zo sekundárnych informácií, ako z priameho 

pozorovania prostredia. Koniec koncov, viac vieme o prírode z prírodopisu, ako z toho, že chodíme po 

lese. 

  

Sú niektoré epizódky založené na vašej fantázii? 

Určite je tam podstatne viac vymyslených príbehov. Domyslený je príbeh o paštéte Májka, ale zasadený 

je do reálií. V Brne existoval poľnohospodársky veľtrh, na ktorom získala cenu Zlatá Salima.   

  

A čo Klement Gottwald a jeho tesanie truhiel? 

Samotný Gottwald rozhodol, že udelia 11 trestov smrti a tri doživotia. Zaujal ma na tom ten kľúč. Na 

základe čoho rozdelil tých svojich bývalých druhov. Prečo nie 10 a štyri? Tak som rozmýšľal, že čo mohlo 

byť tou príčinou. Z organizačných príčin to mohol byť dôvod, že svojim súdruhom nestihol vyrobiť rakvy. 

  

Vo vašej novej knihe Matky sa opakuje postava novinára Petra Ronaja 

z predchádzajúceho románu. 

To už sú také pragmatické hry, ktoré ocení najviac samotný autor. Do deja som potreboval dostať 

novinára. A keďže jedného som už dobre poznal, vedel som, ako vystupuje, tak som ho tam vložil. 

Existuje tam ešte jedna postava z predchádzajúcej knihy. Je to Jitka, Češka, ktorá sa dala dokopy 

s Nemcami a Gestapom. V tejto knihe príde do gulagu ako zajatkyňa. Bola ryšavá a ja som tam jednu 

takú chcel mať. 



  

Autorove súkromné hry? 

Presne. Nečakám, že sa v tom bude vyžívať čitateľ. Je to naozaj len preto, aby som sa zabavil ja. 

  

Príbeh Zuzany Laukovej z románu Matky je vymyslený, alebo založený na reáliách? 

Spisovateľ Peter Juščák zbieral výpovede ľudí, ktorí boli v gulagu. Raz som sa s ním o tom rozprával. On 

mi vtedy hovoril, že ho fascinoval príbeh ženy, ktorá tam porodila. A mne táto veta ostala v pamäti. 

Takých príbehov tam muselo byť tisíce, pretože tam boli milióny žien.  Ide o vymyslený príbeh, ale snažil 

som sa, aby tam bola určitá vierohodnosť. 

  

História vás nejako očarila. 

Na histórii sa mi páči, že je tak trochu uletená, šialená a neuveriteľná. 

  

Čo literát číta rád? 

Mám strašne veľa obľúbených autorov a žiaden vzor. Vcelku sa mi viac páčia poviedky ako romány. Zo 

slovenských autorov napríklad Dušan Mitana, Viliam Klimáček – strašne sa mi páči, ako do takého 

dokonalého odpozorovania reálií súčasného života vkladá fantastické prvky. Človek má pocit, že toto je 

tá realita, ktorú žijeme a zároveň sú tam neskutočné veci. Výborne spája tieto dva svety. 

  

Všimla som si, že nemáte vlastnú webovú stránku ani blog. 

Dostal som ponuku od vydavateľstva Host, že mi vytvoria web. Ja to považujem trochu za stratu času. 

Nie som si istý, či by to malo vplyv na čítanie mojich knižiek. 

  

Nemáte potrebu vyjadrovať sa k aktuálnym otázkam spoločnosti? 

Nie, určite nie. Toľko času nemám a našťastie som sa dostal do takej situácie, že mňa už vôbec nezaujíma, 

tak ako ešte pred piatimi rokmi, politická situácia. Teraz ju absolútne nesledujem. 

  

Prečo? 

Ja sa už na politiku pozerám ako na zemetrasenie. Nemôžete to ovplyvniť. Z toho dôvodu nemá význam 



sa tým zaoberať. Až keď prehrmí tá apokalypsa, vtedy treba odstraňovať dôsledky, no zabrániť sa im 

nedá. 

  

Píšete si len tak pre seba? 

Vždy mám tú ambíciu, aby som to nejako verejne zužitkoval, publikoval. Čo ale neznamená, že vždy sa 

to podarí. Koniec koncov, román Matky sa zrodil z nevyužitých poznámok ku knihe Stalo sa prvého 

septembra. Moje heslo je „ani písmenko nazmar“. Všetko, čo napíšem, sa snažím využiť. Pokiaľ si 

za tým, samozrejme, stojím aj o dva mesiace a zdá sa mi to byť publikovateľné. 

  

Vaša ďalšia ambícia? 

Teraz by som chcel knihu Matky pretaviť do filmového scenára. V najbližšom čase sa budem 

koncentrovať hlavne na to. 

 

Na pomedzí vedy a umenia 

 

Lýdia Kotríková, 1. ročník mgr, 5. jún 2012 | Osobnosti univerzity  

 

 

 

Valér Mikula sa narodil v roku 1949 v Levoči. Po maturite študoval slovenčinu a francúzštinu na 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Kabinete literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v 

Nitre, v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave a bol interným ašpirantom v 

Literárnovednom ústave SAV. Od roku 1985 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej 

vedy FiF UK, kde bol  menovaný za docenta, neskôr za profesora a po novembri 1989 bol krátko 

prodekanom. Pôsobil na univerzitách v Clermont-Ferrand a Bordeaux a taktiež bol hosťujúcim 

profesorom na univerzite INALCO v Paríži. Od polovice 70. rokov publikuje literárne kritiky, venuje sa 

skúmaniu básnickej obraznosti, modernej slovenskej poézii, ale aj slovenským básnikom a prozaikom 

starších období. Prekladá z francúzštiny. Na katedre vedie kurzy slovenskej literatúry 20. storočia a 

doktorský seminár. 

  

Počas vášho života ste sa venovali literárnej vede, tvorili ste publicistické texty 

i poéziu.Cítite sa byť viac vedcom alebo umelcom?  



Umelcom sa byť necítim, a vlastne vedcom tiež nie. Nazdávam sa totiž, že literárna veda nie je tak celkom 

vedou (v porovnaní napríklad s prírodnými či exaktnými vedami). Texty vyslovujúce sa o umení, 

v ktorom sa nedá – a nemá – všetko zmerať a klasifikovať, by mali byť bližšie k umeleckej forme prejavu. 

Adekvátny spôsob, ako písať o umení, vidím v eseji, ktorá sa ako žáner pohybuje na hranici medzi vedou 

a umením. Určite musí prinášať nejaké poznanie, no netreba ho manifestovať okázalým vedeckým 

aparátom. Ak umenie má na nás predovšetkým zapôsobiť, do istej miery by sa o to malo pokúšať aj 

písanie o ňom. Tieto žánre na pomedzí mám najradšej, takže aj ja sám som zrejme niekde „medzi“. 

  

Čo bolo impulzom k začatiu tvorivej činnosti? 

Väčšina mladých ľudí začne písať básničky či iné texty z popudu naliehavo pociťovanej životnej situácie. 

Keď časom naliehavosť prejde, prejde ich aj písanie. Ale badám, že u skutočných spisovateľov to nie je 

tak – u nich prvotným impulzom nebol život, ale literatúra, obdiv k dobre napísaným textom a snaha 

napodobniť ich. U mňa to bolo opäť akosi „medzi“, no pamätám sa, že písaný text ma fascinoval už od 

predškolského veku (na začiatku bol, pravdaže, magický Dobšinský). Nechať sa unášať tokom reči, či už 

ako ten, kto tú reč počúva, alebo ako ten, kto ju snuje, to je jedna z najstarších a dodnes hypnotizujúcich 

ľudských situácií. 

  

Vedeli by ste povedať aj meno konkrétneho spisovateľa, ktorý vás najviac ovplyvnil? 

Uviedol by som iba jedného autora, ktorý ma inšpiroval dvakrát, a protichodne – Milan Rúfus. Keď som 

začínal písať básne, Rúfus na mňa pôsobil ako čosi hlboké, naliehavé, až priam zariekavé. Keď som 

neskôr začal písať kritiky, a najmä literárnovedné analýzy (vtedy som ešte veril na literárnu vedu), medzi 

prvými som sa zbližša pozrel práve na jeho básne, na to, ako sú „urobené“ – a čaro zmizlo. (Okrem iného 

som totiž zistil, že Rúfus nie je ani tak zariekavý ako nariekavý). Dobrá poézia bez úhony prežije aj 

literárnokritickú vivisekciu, z tej menej dobrej ostane po takejto operácii už len kôpka slov a nástrojov 

básnickej techniky. Takže ako začínajúci básnik som bol Rúfusom očarený, ako začínajúci kritik 

sklamaný. Ktovie, kto z tých dvoch má pravdu? 

  

Keď ste mali 25 rokov, vydali ste svoju prvú a zároveň aj jedinú zbierku básní – Zvieratko 

noc. Mali ste v tom veku pocit, že musíte niečo odkázať svetu? 

Svetu ani nie, skôr niektorým dievčatám (smiech). 

  

Prečo ste v písaní poézie nepokračovali?  



V 70. rokoch začala byť na Slovensku veľmi nepriaznivá situácia pre umenie, keďže sa nastoľovala tzv. 

normalizácia, vrátane prísnej cenzúry. Rok 1974, kedy vyšla moja zbierka,  bol posledným, keď ešte 

prekĺzlo zopár „neznormalizovaných“ kníh. Ale už aj ja som musel zo dve básne vynechať a do viacerých 

zasiahnuť. Predstavte si, nevhodné bolo napríklad aj slovo lono! Vtedy som sa veľmi intenzívne 

kamarátil s básnikom Štefanom Moravčíkom, ktorý nemohol publikovať už od začiatku 70. rokov. Keď 

chcel neskôr vydať zbierku, bol nútený napísať niekoľko angažovaných básní, a ja som si povedal, že 

touto cestou ísť nechcem. Okrem toho vtedy som sa už viac venoval kritike a nadobúdal som čoraz 

kritickejší pohľad nielen na cudzie, ale aj na svoje vlastné básnické texty. 

  

Čo vás napokon priviedlo k  publicistike?  

Literatúru som vždy vnímal ako súčasť spoločenského prostredia a cez kritiku literatúry sa do istej miery 

dalo nepriamo kritizovať aj spoločensko-politické pomery. Na kritiku režimu však bolo treba nájsť 

vhodný štýl a jazyk, ktorému čitatelia rozumeli, no ktorý nebolo možné priamo pristihnúť a postihnúť. 

Ja som si ho našiel v nevážnej a ironickej polohe. Keď sa už  v druhej polovici 80. rokov dalo písať 

priamejšie, orientoval som sa aj na publicistické témy. Lebo najakútnejšou potrebou vtedy bolo zmeniť 

spoločnosť, nie literatúru. V publicistike som pokračoval aj pár rokov po revolúcii, keď sa veci menili 

naozaj prevratne a takisto ľudia – niektorí priam kotrmelcovo. Bolo to spoločensky búrlivé obdobie, je 

však zaujímavé, že napriek všetkým tým hlučným búrkam písané či hovorené slovo malo svoju 

rezonanciu i účinok. Dnes to už tak nie je. 

  

Dalo by sa povedať, že vaše publicistické diela majú nejakú ústrednú tému?  

Možno dve témy. Pred novembrom to hádam bolo nefungovanie v širokom slova zmysle, upozorňovanie, 

že veci (literatúra, kultúra, spoločnosť) neboli usporiadané podľa prirodzeného poriadku. Dobová 

ideológia tvrdila, že systém je dobrý, a ak niečo nefunguje, na vine sú ľudia. V skutočnosti to bolo presne 

naopak (vtedy sme ešte mali dôvod si myslieť, že ľudia sú dobrí). A po Novembri – a to je tá druhá téma 

– ma najviac iritovali bývalí komunisti, ktorí sa ako ťava uchom ihly prevliekli z komunistického raja 

rovno do ríše demokracie, ktorú začali horlivo budovať – pravdaže, na svoj obraz.  V šesťdesiatom 

ôsmom sa im síce nepodarilo vybudovať socializmus s ľudskou tvárou, zato teraz tu máme demokraciu 

s komunistickou tvárou. 

  

Dnešnú dobu už nemáte potrebu kritizovať? 



Nie. Mám pocit, že dnes je písaným slovom ťažšie niečo zmeniť ako kedysi. Existuje toľko názorov, toľko 

„expertov“, že sa v tej našskej pluralite akosi navzájom vynulujú. O jeden hlas viac či menej, to už nič 

nezaváži. 

  

Mali ste možnosť pôsobiť na dvoch francúzskych univerzitách, ako hodnotíte túto 

skúsenosť? 

Vždy som obdivoval Francúzsko, jeho kultúru i jeho postoj k človeku, no bol som zmierený s tým, že sa 

tam nikdy nedostanem. Keď som tam po Novembri mohol opakovane pobudnúť, bolo to pre mňa ako 

zázrak a neuveriteľné obohatenie po všetkých stránkach. Navyše, vtedy to naozaj boli dva svety. Dnes sa 

už rozdiely postupne stierajú, aspoň tie vonkajškové, no na hlbšiu podobnosť s „francúzskosťou“ sa ešte 

načakáme, pretože (aby som si na záver trochu zaprovokoval) Francúzsko má úžasnú schopnosť 

kultivovať, kým Slovensko naopak.  

 

Una Domanda 

 

Michal Magušin, 3. ročník bc, 23. máj 2012 | Poetika  

 

 

 

Ako si to povedal, dážď na streche sveta? 

Ako znela po kvapkách, upršaná veta? 

Aj dych sviežej samoty, stratený tieň istoty, 

pozbavený žitia práva, z ktorého ti treští hlava, 

aj ukrytá vôňa citu v kútoch jeho duše bytu, 

s plačom na krajíčku, nádejou na vlásku 

kladie ti, bojovník, 

kladie ti otázku: 

Čo stojí za lásku? 

Čo stojí za lásku? 

Neveriaci pohľad stŕpnutého davu, 



oceľové slová z hlások prúdiac lávu, 

rozpaľujú ohne na zelených lúkach, 

nechávajú srdcia v nekonečných mukách. 

Keď lezieš po brale na pritenkom lane, 

rozmýšľaj, čarovná, čo sa z teba stane, 

polož si, tak jak ja, polož si otázku: 

Čo stojí za lásku? 

Čo stojí za lásku? 

Pýta sa úbožiak v ďalšom sivom ráne: 

dane žiada človek či človeka dane? 

Upadne do temna iskrivá myšlienka, 

len mŕtva – hoc krásna – na Život spomienka. 

Na hrane žitia, s nádejou na vlásku, 

kladiem ti, tajomná, kladiem ti otázku: 

Čo stojí za lásku? 

Čo stojí za lásku? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reálna melanchólia 

 

Michal Magušin, 3. ročník bc, 19. máj 2012 | Poetika  

 

 

 

Slnko pomaly ustupovalo večernej nálade noci. Zvyšky svetla už len jemne hladili jarné konáre stromov 

v parku. Pouličné svetlá ešte nesvietili, ale ich čas sa blížil; rieka šumela, vietor voňal májom. 

  

Na okraji parku, blízko budovy divadla – v obkľúčení fádnych betónových stavieb – stál polorozpadnutý 

futbalový štadión. Zostarol, zabudlo sa naň a bolo to cítiť v jeho atmosfére. Na šedivých tribúnach bolo 

len sem-tam vidieť zvyšky plastových sedačiek. Trávnik brázdili vrásky času. 

  

Dávno sa tu nič nedialo. Celý objekt sa akosi zamotal do časopriestorových slučiek a všetko nasvedčovalo 

tomu, že život sa ho nijako netýka. 

  

Aj v ten večer sa všetko mĺkvo ponáralo do prístavu pokoja.  

  



*** 

  

Ani zďaleka si nebol istý, či je to len predstava. Videl burácajúci dav, gladiátorov na scéne, na všetko 

odhodlané tváre a divoko bijúce srdcia. S vytreštenými očami civel na zarastenú plochu ihriska a kochal 

sa strhujúcim divadlom. 

  

Áno, na západnej tribúne sedel človek. A kde je človek, tam neexistuje realita skutočného pokoja. Len 

jeho zlomok, alebo ilúzia... 

  

Tentoraz bol človekom nesmierne zanedbaný bezdomovec, ktorý si štadión zvolil za letné sídlo. Vyznal 

sa vo všetkých jeho zákutiach, prázdnych šatniach a skladoch, spával prechodne v bývalej Sieni slávy 

alebo v šatni pre hosťujúcich hráčov. Vždy sa cítil ako hosť... Jeho život bol zúfalým bojom o prežitie, 

skombinovaný s chvíľami mrazivej ľahostajnosti a eufórie, ktorú pociťoval po dávke obľúbených 

narkotík. A v ten večer tam len sedel, sfetovaný a opitý, na trávniku mu v halucinogénnom tanci rástol 

dávny rímsky amfiteáter a len hľadel a hľadel... 

  

*** 

  

Spoza severnej tribúny vyskočila čierna túlavá mačka. Vyrušili ju. Jej bezmenný, krátky zvierací život. 

  

Bola tu! Postava, kráčajúca po črepinách z rozbitých fliaš, ktoré bezdomovecký hosť celé týždne nosil na 

štadión a rozbíjal ich na čo najmenšie kúsky. Bol presvedčený, že zabezpečuje svoju budúcnosť. A keď 

kokaínový dážď v jeho hlave bubnoval po plechovej streche vedomia, črepy nadobúdali podobu 

snehových vločiek, tisícok zrkadiel a najčastejšie miliónov smejúcich sa narkotických trpaslíkov. Aj 

sedačky z tribún vytrhával celé mesiace, podľa akéhosi sofistikovane šialeného  vzorca. Podľa nich 

počítal dni, ktoré mu zostávali do konca. 

  

*** 

  



Bezdomovec vytreštil oči ešte viac, lebo jeho obvyklý amfiteáter sa začal meniť: zrazu tam bola hudba 

a nádherný ples, chvíľu divoká naháňačka detí na jarnej lúke, plazivý smútok samoty na ceste po svete. 

Začal sa báť, lebo zvuk sprevádzajúci jeho predstavy znel príšerne reálne. Vyskočil, snažil sa pohľadom 

prerezať tmu, čakajúc dlho očakávaný prízrak smrti. 

  

Ale to len ona. Bola tam, celkom prirodzene ju objímala noc. A sedela na severnej tribúne, pohľad 

zabodnutý do fialového neba... 

  

Z jej gitary znel smutný Johann Sebastian Bach. Zablúdila tam, alebo ju priniesol nejaký šialene 

slobodný vietor zďaleka. A hrala a hrala... Nostalgicky – vôbec  nie vznešene – vplával večer do noci... 

 

 

5 AM 

 

Zuzana Hircová 2. ročník bc, 16. máj 2012 | Poetika  

 

 

 

Dejiny Anglicka 

Francúzska, Nemecka 

Koho to trápi? 

Pri myšlienke 

Že sa niečo stratí 

  

Viečka sa chvejú 

Spánok ostal doma 

Bdelý stav? 

Skôr tichá kóma 

  

Ten štvornohý tvor 

Bezstarostne beží 



Syzifovský kameň 

Na srdci mi leží 

  

Pýtam sa Jeho 

Dokedy ešte? 

Túto bolesť 

Nevytrhnú kliešte 

  

Vlastný odraz v zrkadle 

Ticho sa mračí 

Pýtam sa Ho znova 

Tak sa ti to páči? 

  

Raz som to už povedala 

Nechce sa mi čakať 

Tentokrát však budem 

V kúte stáť a plakať 

  

Celé je to nezmysel 

Písať tieto slová 

No ja ich budem čítať 

Dokola a znova 

  

Tlačítko RESET v mojej hlave chýba 

Tak sa teda pýtam, koho je to chyba? 

Keď z človeka stane sa bezcitný stroj 

Vieš, že je to preto, že už nie je tvoj 

  

Zavrú sa oči, srdce aj hlava 

Cítim sa tak lepšie, vlastne 

Necítim. Strojom sa to stáva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvitnúce tulipány na nehybných záclonách 

 

Renáta Péterová, 1. ročník bc, 9. máj 2012 | Poetika  

 

 

 

Na našej ulici je jeden dom. Taký ten typický, staručký – úzky a dlhý, s drevenými stĺpmi. Vpredu má 

dve okná s čipkovanými záclonami. Pred domom je veľký orech a na ulici čerešne. Keď sme sa 

presťahovali na túto ulicu, bola v nej ešte prašná cesta... a ten dom tam bol tiež. Záclony boli biele a viali 

vo vetre. 

  

Na lavičke pred domom sedával starý manželský pár. Dokázali vedľa seba sedieť celé hodiny bez slova. 

Čerešne kvitli a babička sem-tam poliala svoje tulipány v záhrade. Neviem presne, koľko som mala 

rokov, keď som si všimla, že na lavičke sedáva už iba deduško... sám. Sedával so sklonenou hlavou na tej 

istej lavičke, na ľavej strane (pravá patrila babičke), pod tou istou čerešňou a v tichu. Rozdiel bol len 

v tom, že už nikomu nedržal ruku. 

  

Tú jar boli babičkine tulipány zanedbané, rannú rosu im vypila burina a dedko ich oblúkom obchádzal. 

Vracala som  sa domov zo školy a vo vzduchu visela nová jar, začínali kvitnúť čerešne. Dedko bol von 



v predzáhradke a polieval pučiace tulipány. Na nohách mal čižmy ešte z čias vojny a v očiach veľké 

odhodlanie. 

  

Prišla zima a dedko sa neustále motal vonku. Naposledy som ho videla, keď vrabcom vešal na konár 

čerešne slaninu, aby prežili zimu. Nasledujúce ráno som si užívala pocit vŕzgajúceho snehu pod nohami. 

Bola to jedna z tých tuhých zím, no z dedkovho komína sa nedymilo. Pred domom bolo odstavené auto 

pohrebnej služby. Dedko sa obesil... odišiel za babičkou. 

  

Dnes je už na ulici asfalt, ale dom tam ešte stále stojí. Záclony rokmi zožltli a prestali sa hýbať, no 

tulipány sú na svojom mieste. Aj  vrabce čvirikajú na čerešni. Občas do domu zavítajú deduškove dcéry. 

Vtedy na chvíľku záclony opäť vejú a ja mám možnosť cítiť tú krásnu vôňu. Vôňu duchien, starých kníh 

a zožltnutých fotografií. 

  

Deduško žil po babičkinej smrti ešte tri roky. Život čerpal zo spoločných spomienok, až kým  úplne 

nevybledli. Napokon prišiel deň, keď sa už sám nevládal pozerať na kvitnúce tulipány a nevedel si presne 

vybaviť babičkinu tvár. A on tak veľmi chcel, chcel si ju pamätať navždy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament odvolal Zemkovú 

 

Lucia Vitteková, 1. ročník bc, 28. jún 2012 | Politika  

 

 

 

Riaditeľka Rozhlasu a televízie Slovenska bola odvolaná 26. júna poslancami vládnej strany Smer. 

Kreslo riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie láka aj bývalého riaditeľa Markízy Václava Miku a šéfa 

TASRJaroslava Rezníka. 

  

O odvolaní Miloslavy Zemkovej sa začalo šepkať po marcových voľbách. Vládna strana Smer 

odvolanie odôvodňuje tým,  že Zemková písomne neinformovala Radu RTVS o zverejnení výzvy na 

predloženie ponúk na nový mediálny komplex. Túto povinnosť jej zákon neukladá, keďže zverejnenie 

výzvy na predloženie ponúk automaticky neznamená, že vhodný komplex by Zemková našla. Zákon tiež 

povinnosť informovať Radu vopred určuje sumou vyššou ako 100-tisíc eur. Keďže predložené ponuky 

ešte neboli otvorené, nemožno s určitosťou tvrdiť, že by suma bola prekročená. Na stranu Zemkovej sa 

postavil aj Miroslav Kollár, predseda Rady RTVS. „Nemyslím si, že dôvod odvolania je zákonný,“ povedal 

pre SME. Taktiež však priznal, že mal výhrady k Zemkovej komunikácii s radou. 

  



Zbabraná a protizákonná fraška 

Parlament ju na návrh výboru pre kultúru a médiá pod vedením Dušana Jarjabka odvolal v tajnom 

hlasovaní 82 hlasmi. Poslanci opozície sa hlasovania nezúčastnili. Šéf Obyčajných ľudí a nezávislých 

osobností Igor Matovič sa vyjadril, že „nechá smerákov, nech sa vyfarbia.“ Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS 

odvolávanie nazval maškarádou, podľa exministra kultúry Daniela Krajcera (SaS) išlo o zbabranú 

frašku, a navyše protizákonnú. Samotná Zemková priznala, že svoje odvolanie z funkcie generálnej 

riaditeľky RTVS napadne na Ústavnom súde, keďže podľa nej nie je na odvolanie nijaký právny ani vecný 

dôvod. 

  

Jarjabek sa bráni, že robí len to, čo mu ukladá zákon, ktorý sa mu nepáči. Priznal, že s ministrom kultúry 

Marekom Maďaričom chce prerokovať novelizáciu zákona o RTVS. Voľbu generálneho riaditeľa RTVS 

chce presunúť z parlamentu späť do Rady RTVS. Opozícia hovorí o politickom rozhodnutí strany Smer 

odvolať Zemkovú a o evidentnej snahe ovládnuť médium. Dosádzanie vhodných ľudí do verejnoprávnej 

televízie či rozhlasu bolo „moderné“ za Mečiara, pokračovali v ňom však aj iné vlády.  

  

Kto bude novým riaditeľom? 

O politizácii hovoril aj Smer počas Radičovej vlády. Robertovi Ficovi sa nepáčila Krajcerova novela, 

presunutie voľby generálneho riaditeľa na parlament, pokus o zrušenie koncesionárskych poplatkov 

a netajil sa ani antipatiami voči Zemkovej spôsobu vedenia a oddlžovania RTVS. Dokonca tvrdil, že aj 

počas Radičovej vlády bolo spravodajstvo spolitizované a neobjektívne. Práve však zo spravodajstva 

odišlo mnoho redaktorov robiť hovorcov Ficovej druhej vlády. 

  

Tento rok sa meno Michala Gučíka spájalo s kreslom generálneho riaditeľa RTVS hneď po voľbách 

a jeho odchod z televízie TA3 tieto fámy len utvrdzoval. Hovorí sa o tom, že na tento post ho presadzoval 

hlavne minister vnútra Robert Kaliňák, Maďarič však za neho odmietol niesť zodpovednosť. 

  

V hre tak ostali dve mená. Záujem viesť oddlženú RTVS má Jaroslav Rezník. Ten pôsobí ako riaditeľ 

TASR a pred Zemkovou viedol rozhlas. Václav Mika šéfoval najúspešnejšiej televízii na slovenskom trhu, 

TV Markíze. Dnes pôsobí ako honorárny konzul Mexika. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víkend plný volieb 

 

Lucia Vitteková, 1. ročník bc, 7. máj 2012 | Politika  

 

 

 

Francúzsko si tento víkend zvolilo 75-percentnú daň, v Grécku sa do parlamentu dostala Zjednotená 

radikálna ľavica aj ultrapravicový Zlatý úsvit. 

  

Grécky parlament 

Hoci v kolíske demokracie, Grécku, parlamentné voľby vyhrala konzervatívna strana, nemôže sa 

spoliehať na vládnutie. Strana Nová demokracia nezískala dostatok hlasov na jednofarebnú vládu. Na 

druhom mieste sa umiestnila Zjednotená radikálna ľavica a tretie skončilo Panhelénske socialistické 

hnutie. 

  

Grécke voľby ukazujú oslabenie tradičných veľkých strán a nárast preferencií malých, nových a hlavne 

radikálnych hnutí. Tie volili hlavne ľudia unavení z krízy a úsporných opatrení. Víťazná strana musí do 

troch dní začať viesť rokovania o zostavení vlády. Ak sa jej to nepodarí, na rade je druhá najsilnejšia 



strana. Ak by nevznikla ani v tomto prípade koalícia, prezident musí vypísať nové voľby. Tohto kroku sa 

obáva hlavne Európska únia, pretože by to oddialilo schválenie úsporných opatrení, ktoré Grécko 

potrebuje. 

  

Sarkozyho prehra 

Výsledky francúzskych prezidentských volieb sa dali očakávať. Podľa posledných odhadov ich vyhral 

socialistický kandidát Francois Hollande so ziskom 52 percent hlasov. Nicolas Sarkozy sa tak stáva 

druhým prezidentom, ktorý neobhájil prezidentské kreslo. Ak splní svoj sľub, mal by po prehre odísť 

z politiky. K víťazstvu mu nepomohla ani protiimigračná politika a národná karta. 

  

Menej šetriť, viac zdaniť  

Hollande sa zároveň stal druhým socialistickým prezidentom vo Francúzsku po Francoisovi 

Mitterrandovi. Tvrdí, že je pripravený spolupracovať s nemeckou kancelárkou Angelou Merkel, ktorá 

otvorene podporila pravicového Sarkozyho. Ich riešenia na krízu sa však v mnohom líšia. Hollande 

odmieta nekonečné uťahovanie opaskov, chce zvýšiť dane na 75 percent pre ľudí s príjmom nad milión 

eur ročne, zamestnať viac učiteľov a mladých ľudí v štátnej správe. 

  

S jeho spôsobom vedenia štátu a vyrovnávania sa so stále nekončiacou krízou súhlasí aj slovenský 

premiér Robert Fico. Obaja podporujú hospodársky rast, štátne investície, rozvoj infraštruktúry. 

Predpokladá sa, že práve Fico môže podporiť Hollandovu predstavu o zmene fiškálnej zmluvy. 

  

Ekonómovia sú proti 

Už teraz sa ozývajú hlasy ekonómov, ktorí tvrdia, že ak má Francúzsko prosperovať a nechce vypadnúť 

z desiatky najsilnejších ekonomík, musí prestať so socializmom a začať s tvrdými reformami. Zo zvolenia 

Hollanda sa tešia štáty ako Grécko a Španielsko, ktoré očakávajú, že nový francúzsky prezident na ne 

nebude taký prísny. Práve Hollande má byť silnou protiváhou nemeckej kancelárky, preferujúcej škrty 

a reformy. Protiváhu ich hlasom tvoria ekonómovia, ktorí tvrdia, že Hollande ako prezident nebude 

schopný dodržať svoje sľuby a bude musieť konať podobne ako Sarkozy, ak chce dopomôcť k vyriešeniu 

krízy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Maďarský prezident, slovenský minister 

 

Lucia Vitteková, 1. ročník bc, 6. máj 2012 | Politika  

 

 

 

KOMENTÁR. Maďarský prezident Pál Schmitt odstúpil po tom, čo sa objavili pochybnosti 

o kopírovaní jeho dizertačnej práce. Slovenský minister sociálnych vecí a rodiny Ján Richter si 

nepamätá, o čom písal svoju bakalársku prácu a získal titul z neakreditovaného odboru, všetko však 

vyzerá byť v poriadku. 

  

Ako to chodí vo svete... 

V marci tohto roka vyšlo najavo, že bývalý maďarský prezident časť svojej dizertačnej práce „len“ 

preložil. Senát Semmerlweisovej univerzity v Budapešti mu preto odobral titul. Hoci Schmittova prvotná 

reakcia znela, že to nie je dôvod na to, aby sa vzdal prezidentského kresla, tlak médií a spoločnosti bol 

taký veľký, že Schmitt, aj na radu či príkaz Viktora Orbána napokon odstúpil. Jeho rozhodnutie sledovali 

nielen obyvatelia Maďarska, ale aj politici v Bruseli. 



  

... a ako na Slovensku 

Ján Richter sa rozhodol pre vysokoškolské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici po 

štyridsiatke. Podľa zistenia denníka SME študoval neakreditovaný odbor medzinárodné právo a vzťahy, 

titul dostal z práva. Vtedajší rektor univerzity a dnes už bývalý člen Smeru Milan Murgaš v júni 2002 

tvrdil, že diplomy nemôže podpísať, keďže ide o neakreditovaný odbor. Ján Richter má titul s dátumom 

„január 2002“. Na magisterské štúdium ho prijal kolega zo Smeru, Mojmír Mamojka. 

  

Ján Richter si nespomína na uvedené okolnosti, jeho bakalárska ani diplomová práca nie je dostupná 

v univerzitnej knižnici a minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý ako jediný môže dať podnet na 

preverenie, to neurobí. Hoci sa opoziční poslanci na rokovaní Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, 

mládež a šport snažili vykonať poslanecký prieskum ohľadom Richterovho diplomu, poslanci Smeru, 

ktorí majú väčšinu, prieskum nepodporili. 

  

Ani len prešetrenie 

Hlavný rozdiel medzi maďarským prezidentom a slovenským ministrom nie je ani v titule (doktor – 

bakalár), ani vo funkcii. Je v tlaku médií a spoločnosti na politika a vo vyvodení zodpovednosti. Zatiaľ 

čo maďarský prezident sa musel vyrovnať s nelichotivými reakciami v médiách a plnými námestiami 

protestujúcich ľudí, na Slovensku sa takmer nič nedeje. Na titul plný otáznikov upozornil denník SME, 

správa sa objavila aj na iných portáloch či v televíznych novinách. Avšak v médiách chýbal akýkoľvek 

väčší apel na prešetrenie Richterovho titulu. Na Slovensku sa stále hovorí o novej, lepšej politickej 

kultúre, ale keď príde na lámanie chleba a máme tu také pochybnosti ako v Richterovom prípade, nikto 

neodstupuje, nič sa ani len neprešetruje. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francúzsko na rázcestí 

 

Lucia Vitteková, 1. ročník bc, 21. apríl 2012 | Politika  

 

 

 

Ľudia vo Francúzsku si môžu tento víkend vybrať prezidenta spomedzi desiatich kandidátov. Ak ani 

jeden nezíska vyše 50 percent hlasov, bude sa konať druhé kolo volieb medzi dvoma kandidátmi. 

  

Hoci výber kandidátov je veľký a ide naprieč celým politickým spektrom, nik nepochybuje o tom, že v hre 

sú len dvaja. Súčasný pravicový prezident Nicolas Sarkozy a opozičný socialista Francois 

Hollande. Ten sa do boja dostal hlavne vďaka odstúpeniu bývalého šéfa Medzinárodného menového 

fondu, dovtedy lídra ľavice, Dominiqua Strauss-Kahna pre kauzu s prostitútkami. 

  

Volebné prieskumy ukazujú, že súboj medzi Sarkozym a Hollandom bude veľmi tesný. Podľa 

posledného prieskumu je rozdiel medzi nimi len jedno percento v prospech Hollanda. Sarkozy by získal 



„len“ 27 percent. Tretiu priečku obsadila Marine Le Pen, líderka ultrapravicového Národného frontu. 

Zatiaľ to vyzerá tak, že pôjde po stopách svojho otca a hoci v prieskumoch získala okolo 15 percent 

hlasov, nemá reálnu šancu vyhrať v boji o prezidentské kreslo. Svojich voličov získala najmä radikálnymi 

riešeniami voči kríze. Navrhuje návrat k franku a vystúpenie z Európskej únie. Je silnou zástankyňou 

obmedzenia imigračnej politiky a v minulosti prirovnala moslimov modliacich sa v uliciach k nacistickej 

okupácii počas druhej svetovej vojny. Percentá jej vzrástli aj po nedávnej tragédii v Toulouse. 

  

Toto nešťastie sa vo svoj prospech snažil využiť aj Nicolas Sarkozy tvrdšími pravidlami a novými, ešte 

prísnejšími zákonmi. Vyhráža sa dokonca opustením Schengenského priestoru, ak sa nezmenia pravidlá 

v únii a takisto vyťažil z témy národnej bezpečnosti všetko, čo sa v jeho prospech dalo. Vo Francúzsku, 

kde je najväčšia moslimská menšina v Európe, je téma imigračnej politiky mimoeurópskych 

prisťahovalcov mimoriadne silná. Hlavne stredná vrstva Francúzov ju vníma ako problém. Ďalšia vlna 

imigrantov prišla do Francúzska minulý rok z arabských revolučných krajín. 

  

Francois Hollande sa snaží všemožne získať voličov nereálnymi sľubmi. V čase, keď všetci šetria, chce 

zamestnať 300-tisíc mladých vo verejnej sfére a prestať so škrtmi v školstve. Žiada tiež navýšenie dane 

zo 45 percent na rovných 75 percent pre ľudí, ktorí zarábajú milión a viac eur ročne. Hollande podľa 

kritikov nemá víziu a je príliš mäkký. Jeho bývalá partnerka, Ségolene Royal, kandidovala za socialistov 

v minulých voľbách.   

 

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 22. apríla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo znamená nový pobytový zákon pre 
slovenských krajanov 

 

Sanela Kurtek, 2. ročník bc, 18. máj 2012 | Spoločnosť  

 

 

 

Pred troma rokmi som získala štipendium slovenskej vlády ako krajanka žijúca v Chorvátsku. Vtedy som, 

pravdupovediac, netušila, čo je to osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, a tak som si 

vybavovala prechodný pobyt rovnakým spôsobom, ako moji vtedajší spolužiaci z rôznych krajín sveta, 

ktorí boli v očiach zákona jednoducho cudzinci. 

  

Keď som sa dozvedela, čo to osvedčenie vlastne je, už bolo neskoro využiť jeho výhody. Cudzinci, ktorým 

bolo udelené toto osvedčenie, podľa starého zákona o prechodný pobyt nemusia žiadať. Keďže ja som 

ten pobyt potrebovala na účely zápisu do školy, pre zdravotné poistenie či štipendium, požiadala som 

oň. Absolvovala som lekársku prehliadku, po ktorej som získala potvrdenie, že netrpím žiadnou 

chorobou, ktorá by ohrozovala verejnosť. Vyžadovala ju odo mňa cudzinecká polícia na vystavenie 



prechodného pobytu.  Nakoniec mi ho schválili a rok som pokojne mohla bývať na Slovensku. Počas toho 

roka som si vybavila aj osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. Tento preukaz mi umožňoval udelenie 

prechodného pobytu na päť rokov, čo bol presne čas, za ktorý by som dokončila štúdium. 

  

Myslela som si, že budovu cudzineckej polície, rady takmer po zastávku MHD a pracovníkov, ktorí ledva 

hovoria jedným cudzím jazykom a robia si prestávky, kedy sa im zachce, už neuvidím. Teraz, po dvoch 

rokoch, sa tam chystám opäť. 

  

Dvadsiateho prvého októbra 2011 bol schválený nový zákon o pobyte cudzincov. Platnosť 

nadobudol  1. januára 2012. Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí už neplatí ako prechodný pobyt. 

Cudzinec, ktorý sa na území Slovenska plánuje zdržať viac ako 90 dní, alebo bude na Slovensku počas 

svojho pobytu vykonávať nejakú zárobkovú činnosť, musí žiadať o udelenie prechodného pobytu. Okrem 

toho, každý žiadateľ musí k žiadosti priložiť potvrdenie o zdravotnom poistení, výpis z registra trestov 

zo svojho domáceho štátu preložený do slovenčiny na Slovensku a overený notárom na Slovensku, 

potvrdenie o ubytovaní a doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. 

Vybavovanie týchto dokladov je finančne náročné, najmä pre študentov. Absolvovanie lekárskej 

prehliadky v Poliklinike cudzokrajných chorôb v Bratislave stojí okolo 180 eur. Za preklad výpisu z 

registra trestov a následné overenie notárom zaplatíte na Slovensku približne 30 až 40 eur, v domácom 

štáte je to pre väčšinu oveľa lacnejšie. 

  

Krajania reagujú 

Schvaľovanie tohto zákona bolo odôvodnené tým, že podľa Schengenského práva sú cudzincami všetci 

občania krajín mimo Schengenského priestoru, čiže aj krajania sú cudzinci. Krajanov to pobúrilo, chápu 

to ako nepriateľskú náladu zo strany Slovenska a reagujú prostredníctvom sociálnej siete na 

stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ich reakcie majú nejaký význam – vedenie ÚSŽZ 

sa snaží o novelizáciu nového zákona a jeho prerokovanie s ministerstvami, ktorých sa toto týka. Podľa 

ich vyjadrení na oficiálnej webovej stránke a stránke na Facebooku mali 4. mája rokovať s ministerstvom 

zdravotníctva o zdravotnom poistení a lekárskych prehliadkach. 

 

 

V Chorvátsku, kde býva okolo 10-tisíc ľudí hlásiacich sa k slovenskej národnosti, nevyvolal tento zákon 

výrazné reakcie, pretože väčšina o výhodách tohto osvedčenia pre zlú informovanosť zo strany Zväzu 

Slovákov v Chorvátsku nevie. Je to však aj tým, že okrem zopár študentov chorvátskej štátnej 



príslušnosti, ktorí tú študujú, nikto nepotrebuje povolenie na pobyt. Viac sa o tom hovorí v Srbsku alebo 

na Ukrajine, odkiaľ prichádza 95 percent žiadostí o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a žiadosti o 

povolenie prechodného pobytu. Ich nespokojnosť s týmito zmenami je očividná z ich príspevkov na 

Facebooku. Podľa ÚSZŽ a jeho predsedu Milana Vetráka existuje snaha o novelizáciu a prerokovanie 

zákona, zostáva len otázkou, ako bude reagovať nová slovenská vláda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schizma proti Rímu? 

 

Miroslava Krejčiová, 2. ročník bc, 12. máj 2012 | Spoločnosť  

 

 

 

Katolícka cirkev v Rakúsku je poznačená volaním po obnove. Za prostriedok dosiahnutia reforiem 

rakúski liberálni teológovia považujú neposlušnosť vyššej cirkevnej hierarchie, ku ktorej otvorene 

vyzývajú. Oprávnenosť tohto konania deklarujú kategóriou vlastného svedomia. „Dlhodobá ignorácia 

požiadaviek na realizáciu cirkevných reforiem rímskou  kúriou, ako i nečinnosť biskupov, nám nielen 

dovoľuje, ale v našom svedomí nás priam vyzýva k samostatnému konaniu,“ píšu v úvode Výzvy k 

neposlušnosti. 

  

Rakúski liberálni teológovia sa zasadzujú za väčší prístup laikov k vedeniu jednotlivých farností, za 

umožnenie kázať vzdelaným veriacim bez ohľadu na pohlavie a požadujú i znížiť počet konaných 

bohoslužieb pre nedostatok kňazov. Nesúhlasia s neustálym prekladaním kňazov v diecéze, ktoré im 



znemožňuje vytvárať spoločenstvo s veriacimi a požadujú i zrušenie celibátu. O týchto požiadavkách by 

sa snáď ešte dalo diskutovať. 

  

Eucharistia pre „ľudí dobrého úmyslu“ 

Iniciatíva rakúskych teológov, označovaná ako Pfarrer-Initiative, na čele s bývalým generálnym 

vikárom Viedenskej arcidiecézy Helmutom Schüllerom, však jednoznačne patrí k bludárskemu hnutiu, 

pokiaľ ide o ďalšie z požiadaviek, ktoré sú nezlučiteľné s náukou katolíckej cirkvi. Ide o prístup k 

sviatostiam pre „ľudí dobrého úmyslu“, konkrétne pre rozvedených a znovu sobášených, zároveň i pre 

členov iných kresťanských cirkví a niektoré prípady exkomunikovaných kňazov, ktorí napriek celibátu 

vstúpili do manželstva. Svoje rozhodnutie vysvetľujú tým, že nechcú odsudzovať ľudí, čo by chceli patriť 

k cirkvi. Návrat týchto veriacich si praje i katolícka cirkev, podmienkou však je ukončiť doterajší spôsob 

života v hriechu. 

  

Ďalším neprijateľným želaním liberálnych teológov je pripustiť ku kňazskému sväteniu ženy. 

Katechizmus katolíckej cirkvi na túto často kladenú požiadavku liberálnych hnutí odpovedá takto: 

„Posvätnú vysviacku platne prijíma jedine pokrstený muž. Pán Ježiš si vyvolil mužov, aby vytvoril zbor 

dvanástich apoštolov a apoštoli urobili to isté, keď si vyvolili spolupracovníkov, ktorí mali po nich 

nastúpiť v ich poslaní. Cirkev si je vedomá, že je viazaná touto voľbou samého Pána. Preto vysviacka žien 

nie je možná.“ (KKC 1577) 

  

Vatikanista Rodari hovorí o schizme 

Hlas po cirkevných reformách sa však neozýva len v Rakúsku. K podobnému presvedčeniu sa hlási i časť 

nemeckých duchovných pastierov, ktorí vyzývajú k zmenám v cirkvi prostredníctvom 

spisu Memorandum. Vlna nespokojnosti s cirkevnou správou neobišla ani Slovensko. S Výzvou za 

obnovu cirkvi prišlo len nedávno, 3. marca tohto roka, Teologické fórum (TF). Zoskupenie na čele s 

Karolom Moravčíkom, kňazom pôsobiacim v Devínskej Novej Vsi, sa prezentuje ako „spoločenstvo 

teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v duchu druhého vatikánskeho koncilu a v kontexte súčasnej 

vedy a kultúry“. Vo svojej výzve formulovali požiadavky podobné nemecky hovoriacim teológom. Jazyk 

však zvolili oveľa vzletnejší a menej konkrétny. Formulácie typu „rozdiel medzi slávením eucharistie len 

podľa noriem cirkvi a slávením eucharistie aj podľa Ježišovho príkladu“, „kňaz v úlohe služobníka 

jednoty spoločenstva prijme v ňom svoje miesto ako jeden z bratov“, či „zmena cirkevno-právnych 

noriem o prístupe k služobnému kňazstvu v cirkvi smerom k väčšej pluralite povolaní“ zostávajú nejasné, 

a tým pádom i nenapadnuteľné z hľadiska cirkevného práva a hrozby možného bludárstva. 



  

Vatikanista Paolo Rodari vo svojom príspevku pre taliansky denník Il foglio dokonca označil výzvu 

Teologického fóra na Slovensku ako „schizmu proti Rímu.“ Členovia Teologického fóra sa však bránia 

označeniu za reformátorov. Vo svojej Výzve za obnovu cirkvi píšu: „Reformní katolíci, za ktorých sa 

pokladáme, nie sú sekularizovaní alebo liberalizovaní ľudia, nežijúci z pravej viery. Neprispôsobujeme 

sa duchu doby, ale duchu evanjelia v aktuálnej dobe.“ 

  

Duch koncilu 

Reformní teológovia požadujú zmeny v cirkvi na základe tzv. ducha koncilu. Ide o Druhý vatikánsky 

koncil. Ten sa podpísal pod viaceré zmeny v cirkevnej praxi, ktoré mali viesť k tomu, aby sa liturgia stala 

viac zrozumiteľná pre bežných veriacich. Na základe jeho ustanovení  sa neskôr zaviedlo napríklad i 

slúženie svätej omše tvárou k ľudu. „Výsledky Druhého vatikánskeho koncilu vyvolali medzi mnohými 

veriacimi eufóriu. Cirkev ochotnejšie a otvorenejšie hovorila o aktuálnych problémoch. Bol to významný 

krok smerom k hľadaniu odpovede na otázku, ako má žiť katolík v súčasnom svete, aby nestratil svoju 

identitu. Táto otvorenosť vyvolala u niektorých veriacich dojem, že cirkev má v pláne revidovať vlastnú 

náuku,“ uviedol na začiatku svojho komentára k téme súčasných liberálnych katolíkov pre Vatikánsky 

rozhlas výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. V „duchu koncilu“ teda prichádza i volanie po zmenách, 

ktoré nielen že s Druhým vatikánskym koncilom nemajú nič spoločné, ale nezhodujú sa ani s náukou 

samotnej katolíckej cirkvi. 

  

Mlčanie biskupov 

O situácii katolíckej cirkvi v Rakúsku otvorene hovoril i salzburský biskup Mons. Andreas Laun, ktorý 

navštívil Slovensko v rámci podujatia Bratislavské Hanusove dni. Liberálni teológovia začali svoje 

požiadavky uvádzať do praxe a i sám biskup Laun sa dostal do problémov len preto, že hlásal oficiálne 

učenie katolíckej cirkvi, ktoré liberálom nebolo sympatické.  Biskup salzburskej diecézy zdôraznil, že 

najväčším hriechom biskupov je mlčanie, čo platí i v tomto prípade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislavu rozžiari Dúhový Pride 

 

Petra Mikulcová, 2. ročník bc, 5. máj 2012 | Spoločnosť  

 

 

 

Aj tento rok sa v Bratislave uskutoční Dúhový Pride, ktorý je slovenským LGBT pochodom za ľudské 

práva neheterosexuálnych ľudí a za ich spoločenské i politické zrovnoprávnenie. Zároveň je oslavou 

hrdosti lesieb, gayov, bisexuálnych a transgender ľudí, ich sexuálnej orientácie a rodovej identity. 

  

Tento rok organizátori, občianske združenie Queer Leaders Forum a neformálna skupina aktivistov 

a aktivistiek, sľubujú ešte pestrejší program kultúrnych podujatí po dobu ôsmich dní, ktorý vyvrcholí 

pochodom cez hlavné mesto v sobotu 9. júna 2012. 

  

Vznik Pride hnutia 

Pride hnutie začalo fungovať po tzv. Stonewallských nepokojoch 28. júna 1969. Po opakovaných raziách 

policajtov do newyorského baru Stonewall Inn sa miestna gay komunita vzbúrila a nabrala odvahu na 

boj s policajtmi. Pouličné roztržky trvali niekoľko dní a do bojov sa zapojilo približne 2000 



protestujúcich. Išlo o vôbec prvé svetové vystúpenie homosexuálne orientovaných ľudí v boji za svoje 

požiadavky. Tento incident dodal týmto ľuďom pocit hrdosti a spolupatričnosti a konečne sa začalo 

diskutovať o dovtedy tabuizovanej téme. Zo sprievodov, ktoré každoročne pripomínajú výročie 

Stonewallských nepokojov, vzniklo prvé Pride hnutie. Dnes sa Prides uskutočňujú vo všetkých hlavných 

mestách Európy, vrátane Slovenska. 

  

LGBT komunita nie je spokojná s politickou situáciou v našej krajine. Politici už vyše desať rokov 

odkladajú riešenie legislatívneho zrovnoprávnenia rovnakopohlavných vzťahov. Tvrdia, že naša 

spoločnosť ešte nie je pripravená. Cieľom tohto Pride je preto upozornenie na chýbajúce práva LGBT 

ľudí, diskrimináciu v rôznych formách a dosiahnutie legitímneho uzatvárania partnerských zväzkov, ako 

aj možnosti adopcie detí. 

  

Dúha alebo dúhová vlajka sa používajú ako symbol LGBT hnutia už od 70-tych rokov 20. storočia. 

Farebnosť dúhy vyjadruje rôznorodosť tejto komunity. 

  

Už 9. júna vykročíme do ulíc a pokúsime sa dosiahnuť spoločné ciele. Zapojiť sa môže každý. Ktokoľvek, 

kto chce podporiť túto komunitu. Heterosexuálni i homosexuálni ľudia, matky svojich detí, právnici či 

študenti. Jediná podmienka je vek nad 18 rokov. A, samozrejme, skvelá nálada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Zeman: Vydávanie kníh závisí najmä 
od ekonomiky 

 

Vladimír Pančík, 1. ročník mgr, 18. jún 2012 | Šport  

 

 

 

Tak ako upadá v spoločnosti šport, tak sa aj v čoraz menšom pomere zaujímajú na Slovensku čitatelia o 

športové spravodajstvo, publicistiku, ale aj beletriu. V súvislosti s týmto trendom poklesol aj počet 

autorov pracujúcich na týchto témach. Už dlhé roky sa však venuje písaniu knižiek o športe, 

predovšetkým futbale, športový žurnalista denníka PravdaMichal Zeman. „Pri vydávaní kníh treba 

zvažovať najmä ekonomické hľadisko,“ povedal okrem iného tento skúsený autor. 

  

Na začiatku neveril, že napíše knihu 

Novinárska práca je sama osebe náročná, čo vás podnietilo popri tomto povolaní ešte aj 

písať knihy? 

Keď som nastúpil do redakcie, dostal som sa do ambiciózneho kolektívu, kde nechýbali knižní autori. 

Boli to vynikajúci novinári a uznávaní autori. Ani vo sne mi nenapadlo, že napíšem nejakú knižku. Pre 

mňa to bolo niečo vzdialené. Snažil som sa zvládnuť najskôr základné veci, spravodajstvo, reportáže, 

rozhovory. Vždy bola pre mňa prvoradá práca redaktora, a tak to zostalo až doteraz. Držím sa zásady, že 



musím odviesť maximum vo svojom zamestnaní a písaniu kníh sa venovať len vo voľnom čase. Nikdy 

nešla moja autorská činnosť na úkor roboty, pretože si vážim zamestnanie v denníku Pravda. 

  

Ako ste teda prišli ku svojej prvej knižke? 

Dostal som ponuku z vydavateľstva. Ľudí z tejto spoločnosti som v živote nevidel a nepoznal som ich. 

Jednoducho prišli za mnou a povedali mi, že poznajú moju tvorbu, sledujú ju a ponúkajú mi, aby som 

pre nich napísal knihu. Váhal som, zaskočilo ma to. Dali mi čas na premyslenie a povedali mi aj 

konkrétnu tému – mala byť o Ľubomírovi Moravčíkovi. To sa stalo pred jedenástimi rokmi, moja 

prvá kniha vyšla pred Vianocami 2001. Ponuka na prekvapila aj preto, lebo som sa nešpecializoval na 

Moravčíkou kariéru. Možno mal aj väčších kamarátov medzi novinármi. Napokon som ponuku prijal, 

samozrejme, až po Moravčíkovom súhlase. Takto sa začala moja knižná kariéra. V princípe ponuka vždy 

prišla z vydavateľstva. Niekedy však uvažujem, o čom by sa dala spraviť knižka a keď prídem s nejakým 

nápadom, poviem to vydavateľovi. Konečné slovo je však vždy na ňom. 

  

Znamenala kniha o Ľubomírovi Moravčíkovi vydarený debut? 

Zhodou okolností to bola možno najúspešnejšia knižka z tých, ktoré som napísal, pretože sa aj dobre 

predávala, aj vydavateľ bol spokojný, aj ju predali v zahraničí. Preložili ju do angličtiny a dobre sa 

predávala aj na Britských ostrovoch. Mal som s ňou úspech a bola to dobrá motivácia pre ďalšie obdobie. 

  

Náročné na čas 

V čom je náročnejšie písať knihy oproti novinárskym prejavom? 

Asi v tom, že kniha je predsa len veľký útvar. Preto je potrebné, aby mal autor dostatočné skúsenosti. 

Treba mať napísané stovky správ, rozhovorov či reportáží, potom z toho môžete robiť väčší celok. Človek 

si pri tvorbe takejto publikácie musí vedieť rozvrhnúť v hlave celý systém práce. Samozrejme, podstatne 

náročnejšie je to na čas. Človek si to jednoducho musí odsedieť. Treba mať vôľu a dodržať všetky 

dohodnuté termíny. Autor navyše často potrebuje hovoriť s množstvom ľudí a to všetko berie čas a 

energiu. Musíte si zvyknúť na prácu po nociach, voľných dňoch a ak treba, zobrať si aj dovolenku, ak je 

to možné. 

  

Píšete životopisy, ale aj akési hodnotenia záverečných futbalových turnajov – v čom sú 

tieto dva typy kníh odlišné? 



Ťažko to zhodnotiť, takto som sa nad tým nikdy nezamýšľal. Nepovažujem sa za spisovateľa. Som 

novinár, ktorý píše faktografiu, je to reportérska záležitosť a tú robím celý život. Snažím sa podať 

informácie knižne, majú v nich skoro vždy miesto aj bohaté štatistiky, takže môžeme hovoriť aj o nejakej 

dokumentaristike. Čo sa týka tých dvoch druhov kníh, podujatie samé prináša príbehy, o ktorých treba 

napísať. Až na úvody sa takéto knihy rodia on-line. Môžete si pripraviť dopredu niektoré údaje, priebeh 

kvalifikácie, ale všetky ostatné veci píšete počas turnaja, pretože keď to preženiem, vydavateľ chce mať 

knihu hotovú prakticky s konečným hvizdom rozhodcu po finálovom zápase. Možno ešte aj skôr 

(smiech). Kniha musí byť čo najskôr na trhu, kým ľudia ešte žijú turnajom. Pol roka po jeho skončení už 

o to nik nebude mať záujem. Doba sa jednoducho zdynamizovala. Je to strašne ťažká robota pre toho, 

kto nedokáže tvrdo robiť. 

  

V čom sú náročné tie životopisy? 

Máte síce viac času a môžete si rozložiť sily, no potrebujete popisovanú osobu poznať naozaj detailne. 

Mňa sa často pýtajú, ako dlho píšem knihu. Dá sa povedať, že celý život. Veď s Mirom Karhanom sa 

stretávam počas celej jeho kariéry, spoznával som ho, videl som takmer všetky jeho dôležité zápasy. Čiže 

roky zbierate poznatky a nikdy nezačínate od nuly. Keby som mal napísať knihu o niekom, koho 

nepoznám, vyzeralo by to úplne inak. 

  

Správny čas je vtedy, keď je záujem ľudí 

Kedy je ten správny čas napísať životopis športovca – napríklad Marek Hamšík či Lionel 

Messi majú už svoju knihu a to sú na začiatku kariéry. Je to podľa vás správne? 

Nedá sa to presne povedať. Vždy to určuje trh, respektíve čitatelia, ktorí majú záujem. Na Slovensku 

nemáme veľa mladých osobností, o ktorých by si fanúšikovia radi prečítali. Keby som prišiel za 

vydavateľom, že chcem napísať knihu o nádejnom futbalistovi, o ktorom takmer nik nevie, tak by si asi 

pomyslel, že som sa zbláznil. Preto píšeme prevažne o hráčoch, ktorí už sú na sklonku kariéry, prípadne 

ju už ukončili. Ľudia však majú o Lionela Messiho záujem, a preto je biografia o ňom v absolútnom 

poriadku. Prečo by nemohlo o ňom vyjsť aj päť kníh? O Davidovi Beckhamovi ich tiež vyšlo niekoľko. Ja 

som napísal teraz o Jozefovi Adamcovi aj napriek tomu, že jedna kniha už vyšla pred dvadsiatimi 

rokmi. Čiže doba sa zmenila a vyšla úplne iná publikácia. Vydavatelia vždy zvažujú koho vybrať, aby 

neprerobili peniaze. 

  

Pomáha vám niekto pri písaní kníh? 



S Mariánom Šimom sme spravili knihu s legendami športu o ich spomienkach na kariéru a život. Boli 

tam aj hokejisti, atléti a ďalší, a tak sme si prácu rozdelili. Na to som si sám netrúfal, a tak som oslovil 

kolegu. Ostatné som robil sám, ale pri niektorých veciach by sa oplatila aj tímová robota. Koordinácia 

by však v časovom strese mohla byť komplikovaná. Pri knižkách o záverečných turnajoch sa vždy 

dohodnem s niekým, kto je dobrý v štatistike a faktografii a je ochotný spraviť veľmi potrebnú čiernu 

robotu. Vedel by som ju urobiť aj sám, ale zaberá to čas. Viem sa takto odbremeniť. 

  

Popularita športu v spoločnosti na Slovensku klesá. Aký teda očakávate vývoj v tvorbe 

športových kníh? 

Dnes nie je problém spraviť knižku, nikto vám to nezakazuje. Problém je však ekonomika, kto ju 

zaplatí, či sa nájde človek ochotný vydať ju. Potom príde ďalší problém – predať ju. Konkurencia na trhu 

je veľká, pretože oproti minulosti tu máme preklady v podstate z celého sveta. V kníhkupectvách je 

obrovské kvantum kníh, niektoré sú lepšie, iné horšie. Všetko je vecou trhu. Nebol by problém vydávať 

viac kníh, len otázne je, aký by bol o ne záujem. Mám pocit, že športové knihy nie sú dnes vychytené. 

Populárne sú iné témy a tým pádom sú vydavatelia opatrní. Ak sa totiž predá štyri-päťtisíc kusov 

nejakého titulu, ide o úspech. Myslím si, že by si zaslúžili rôzni ľudia svoju publikáciu, no nemajú ju. 

  

Zmapovali ste rôzne osobnosti, máte nejaký sen, akú biografiu by ste chceli ešte vydať? 

Určite nie. Autor je jednoducho limitovaný ekonomikou, a tak stále rozmýšľam len v tých intenciách, čo 

by mohlo ľudí zaujímať. Ekonomika je jednoducho prvá bariéra, ktorú musíte prekonať. Druhým 

barometrom je záujem ľudí – ja sa teda pýtam vás protiotázkou – kto je v slovenskom futbale taká 

osobnosť, aby sa publikácia o nej určite dobre predávala? 

  

Vladimír Weiss? 

Určite. Aj sme o tom niekoľkokrát hovorili, oslovil ho aj vydavateľ, ale tréner zatiaľ váha, nevyjadril sa 

jednoznačne. Určite však ide o osobnosť, ktorá výrazne ovplyvňuje dianie v slovenskom futbale. Je to 

rozporuplný človek, rozdeľuje futbalovú verejnosť, preto je veľmi zaujímavý. Myslím si, že ľudia by mohli 

mať o jeho autobiografiu záujem, má totiž nekonvenčné názory. Ešte však asi nedozrel čas, pretože 

sám Vladimír Weiss musí byť presvedčený o tom, že má takáto knižka vzniknúť. Veci vnútorne prežíva 

a nie je mu všetko jedno. Musí si byť istý tým, že tá kniha bude mať zmysel. Čas na to ešte nedozrel. 

Nemal ešte ani päťdesiat rokov a teda verím, že na jeho autobiografiu je ešte čas a raz určite vyjde. 

  



Aké ešte máte plány? 

Na jeseň by mala vyjsť vôbec prvá pôvodná encyklopédia futbalu v samostatnej ére Slovenska. Napísal 

som ju s Ivanom Truchlíkom, ktorý sa neživí novinárskou prácou. Je hlavným autorom tejto 

encyklopédie. 

  

KTO JE TO MICHAL ZEMAN? 

Michal Zeman (56) je slovenský novinár a publicista. Tento športový redaktor zasvätil celý svoj 

profesijný život tvorbe v denníku Pravda. Vo svojej práci sa venuje najmä pokrývaniu spravodajstva zo 

sveta futbalu, hádzanej, cyklistiky, ale aj iných športov. Okrem žurnalistickej tvorby sa počas kariéry 

prezentoval aj tvorbou viacerých kníh. So železnou pravidelnosťou dokumentárne spracováva záverečné 

európske a svetové futbalové turnaje, venoval sa tiež ceste Slovenska na svetový šampionát. Z jeho pera 

vzišli aj viaceré biografie významných futbalových osobností ako Ľubomír Moravčík, Dušan 

Galis, Miroslav Karhan či naposledy Jozef Adamec. 

 

Svetové EURO 

 

Matúš Demiger, 2. ročník bc, 7. jún 2012 | Šport  

 

 

 

Hokejový ošiaľ na Slovensku pomaly vypŕcha, predsa len od helsinského striebra už pár týždňov 

uplynulo. Pozornosť športových fanúšikov sa tak upriamuje na majstrovstvá Európy vo futbale, 

ktoré tento rok hostia spoločne Poľskoa Ukrajina. 

  

Zaujímavosťou je, že kým svetový hokejový šampionát sledujú azda len účastnícke krajiny, aj to 

s výnimkou USA a Kanady, ktorí majú radšej svoju vlastnú NHL, tak na európske majstrovstvá upierajú 

zrak fanúšikovia futbalu z celého sveta. Predsa len, možnosť sledovať futbalový šampionát, kde 

v priebehu necelého mesiaca odohrajú najlepšie tímy sveta (ak opomenieme juhoamerických gigantov) 

31 náročných zápasov, je pre mnohých pútavejšia ako majstrovstvá sveta, ktoré majú prvé dva týždne 

skôr propagačný charakter. O tom môže svedčiť aj účasť exotov z Hondurasu, Nového Zélandu či 

Severnej Kórey. Vlastne aj samotní futbalisti sa zvyknú vyjadrovať, že na ME je konkurencia omnoho 

vyššia a každé jedno zaváhanie môže ich tím vyjsť draho. Nuž, zo športového hľadiska ide naozaj o turnaj 



prvej triedy, ale tento raz ho zaujímavejším robia hlavne škandály, ktoré médiá prinášajú s takmer 

dennou pravidelnosťou. 

  

Ako Pat a Mat 

Každá z organizátorských krajín zažila tých svojich škandálov či škandálikov v uplynulých týždňoch 

hneď niekoľko. Poliaci, podľa slov nestranných pozorovateľov, stále meškajú s výstavbou infraštruktúry. 

Najskôr si najali Číňanov, aby im postavili 50 kilometrov diaľnice, následne od extra lacnej zmluvy 

ustúpili, a tak teraz všetko dorábajú na poslednú chvíľu. Vážnejšie sa javila situácia ohľadom dostavby 

štadiónov, pričom sa hlasno skloňoval aj presun turnaja do Nemecka či Španielska, ktoré podobné 

problémy riešiť nemusia. Na Ukrajine pravidelne vyčíňajú aktivistky z hnutia FEMEN, ktorých 

špecialitou je pretŕčanie sa na verejnosti s minimom ošatenia, v snahe upozorniť na problémy 

ukrajinskej spoločnosti. Ich aktivita vyvrcholila v Kyjeve pri prezentácii majstrovskej trofeje, ktorú sa 

pokúsili uniesť. V súčasnosti je ešte stále väznená expremiérka Ukrajiny Júlia Tymošenková, proti čomu 

protestuje drvivá väčšina európskej politickej špičky. Na rozdiel od svojich kolegov sa však na summit 

a samotné majstrovstvá Európy chystá Ivan Gašparovič, ten však nikdy medzi žiadnu špičku nepatril. 

  

Anglické foux pas 

Nielen organizátorov sprevádzajú veľké nepríjemnosti. Trebárs na futbalové Anglicko sa toho 

v poslednej dobe valí čoraz viac a viac. Keďže rok 2012 patrí predovšetkým londýnskej olympiáde, tak 

sa britské futbalové zväzy najskôr dlho hádali, či vôbec dokážu vytvoriť spoločný tím. Neskôr sa pre istotu 

pohádali medzi sebou aj hráči. Kapitán reprezentácie John Terry údajne adresoval rasistické poznámky 

smerom k Antonovi Ferdinandovi, ktorý je bratom ďalšieho elitného obrancu Ria Ferdinanda. Nuž, 

anglickí futbaloví zväzáci rozhodli o odobratí Terryho kapitánskej pásky, čo primälo k rezignácii 

skúseného talianskeho trénerského mága Fabia Capella. Nezabúdajme, že kvôli Terrymu v reprezentácii 

skončil aj ďalší obranca Wayne Bridge, ktorého manželka si chcela prezrieť Terryho zbierku motýľov. 

Okrem toho, že Angličania na poslednú chvíľu zháňali trénera a nejakých obrancov (na poslednú chvíľu 

sa zranili aj G. Cahill a práve J. Terry, okrem nich ešte záložníci F. Lampard a G. Barry), už dávnejšie sa 

vedelo o dvojzápasovom dištanci hviezdneho útočníka Wayna Rooneyho, ktorý v poslednom 

kvalifikačnom zápase neodolal a kopol si do svojho čiernohorského protihráča. 

  

Kto je favoritom? 

Kým ešte na začiatku roka mnohí do pozície favoritov radili tiež práve Anglicko, dnes to už celkom 

neplatí. Vo svojej skupine D majú silných Francúzov, ktorí sa konečne prestali hádať (preto prepadli 

na šampionátoch v rokoch 2008 a 2010), domácich Ukrajincov, ktorí síce museli nominovať náhradnú 



trojicu brankárov a tŕň z päty im nevytiahne ani starnúci Ševčenko, avšak celkom určite im pomôžu 

rozhodcovia. A napokon sú tu chladní Švédi, ktorí sú naučení s Anglickom neprehrávať, no zároveň 

dokážu s kýmkoľvek nevyhrať. 

  

Obhajcovia titulu, Španieli, ktorí sú zároveň aj aktuálnymi majstrami sveta, majú enormnú silu. Mohli 

by postaviť aj dve či tri jedenástky futbalistov a každá z nich by zaručene bojovala o titul. Aj ich však 

trápia zranenia, ktoré odstavili najlepšieho reprezentačného kanoniera Davida Villu a veľkého bojovníka 

Carlesa Puyola, teda strojcov senzačných úspechov z posledných štyroch rokov. Nevýhodou Španielov 

môže byť aj nudný barcelonský štýl futbalu, na ktorý už súperi dokázali nájsť účinnú taktiku. Taliani sa 

zmietajú v ďalšom korupčnom škandále, a tak bude zaujímavé sledovať, ako sa s ním vyrovnajú. 

Naposledy sa s podobným problémom borili v roku 2006, keď sa museli „uspokojiť“ s titulom majstrov 

sveta. Chorvátisú nevyspytateľní na každých majstrovstvách a majú schopnosti na to, aby Talianov 

zaskočili a na ich úkor postúpili zo skupiny. Ryšaví a prestarnutí írski futbalisti majú zrejme najslabší 

tím na šampionáte, no svojou bojovnosťou a srdnatosťou dokážu narobiť šarapatu každému súperovi. 

Zvyšné tri tímy v skupine hrajú nápaditý technický futbal, možno teda naozaj postačí, ak Íri budú 

statočne brániť a v útoku sa spoliehať na náhodu. 

  

Najnapratanejšia je celkom určite B-skupina. O postup budú hrať mladí Nemci, ktorých kľúčoví hráči 

často nemajú ani 23 rokov a napriek tomu majú za sebou odohraných už štyri či päť sezón vo vrcholovom 

futbale. Výhodou je aj zdravý multikulturálny mix nemeckej vytrvalosti či disciplíny, zmiešanej 

s tureckou hravosťou a výbušnosťou. Portugalci majú vo svojom strede fenomenálneho Cristiana 

Ronalda, ktorý bude konečne hrať bez ťarchy porovnávania s rovnako geniálnym Lionelom 

Messim. Holandsko patrí k tradičným turnajovým mužstvám, pričom je prešpikované výraznými 

hráčskymi individualitami. Záleží len na schopnostiach trénera van Marwika, či dokáže udržať v tíme 

poriadok. Sľubné je, že v JAR sa mu to pred dvoma rokmi podarilo. Dánsko by v každej inej skupine 

hralo o postup a patrilo by medzi čiernych koňov turnaja, no po takomto vyžrebovaní bude musieť 

trpezlivo bojovať o každý jeden bod. 

  

Za najslabšiu, najnudnejšiu i najvyrovnanejšiu je považovaná skupina A. O úvodný výkop šampionátu 

sa postarajú tímy Poľska a Českej republiky. Kým Poliaci sa spoliehajú na množstvo 

naturalizovaných futbalistov a výbornú trojicu z tímu nemeckého majstra Borussie Dortmund, Čechov 

môže nad vodou udržať jedine brankár-tankista Petr Čech, vyhlásený za najlepšieho hráča uplynulej 

sezóny Ligy majstrov. Namyslení Rusi si trúfajú získať titul majstra Európy, no viac pravdepodobné je 

to, že vo vyrovnanej skupine budú ostatným tímom iba hľadieť na chrbát. Na minulých ME sa dostali 



prekvapivo až do semifinále a teraz majú zostavu ešte silnejšiu a skúsenejšiu. Defenzívne 

zameraní Gréci v súčasnosti veľa dôvodov na radosť nemajú, no keď dostanú príležitosť potopiť 

mužstvá zo zvyšku Európy, tak ju nemilosrdne využijú. Naposledy to dopadlo dokonca tak strašne, že sa 

v roku 2004 stali majstrami Európy. Ale to boli ešte väčšine Európanov pomerne sympatickí. 

 

 

 

 

 

 

 

Po týždni NBA playoffs 

 

Michal Múcska 1. ročník bc, 14. máj 2012 | Šport  

 

 

 

Na Youtube sa objavila video pocta Kobe Bryantovi. Mnohí ho nemajú radi, pretože v poslednom čase 

málo prihráva a celkovo na seba veľa berie, viacerí mu nadávajú, vraj sa po štrnástich rokoch v NBA 

zhoršil a mal by odísť do dôchodku. Skalopevní fanúšikovia vyzdvihujú jeho schopnosť skórovať za 

každej situácie. Rovnako aj nestarnúce pohyby a ochotu zobrať na seba ťarchu zodpovednosti za celý tím. 

A potom je tu skupina normálnych ľudí, ktorí hovoria, že o jednom z troch najlepších hráčov basketbalu, 

akí kedy žili, nebudú hovoriť ani tak, ani onak. No prsteň by si zaslúžil. 

  

V Lakers nie je nič isté  

A ako to s Lakers vyzerá? Kobe sa zatiaľ nemá čoho báť, po prvých troch zápasoch proti Denveru Nuggets 

jeho tím vedie 2-1 na zápasy a drží si relatívny nadhľad. Los angelský pivot Andrew Bynum zaznamenal 

svoje premiérové triple-double, keď v prvom stretnutí týchto dvoch tímov dosiahol 10 bodov, 13 

doskokov a desať blokov, čím ustanovil svoje kariérne maximum a pár rekordov. Na druhej strane sa Ty 

Lawson z Denveru prestal hrať na ostrostrelca a robí to, čo mu ide najlepšie, teda preniká pod kôš a aj 



vďaka jeho uvedomeniu sa Denver vyhral posledný zápas a znížil stav série na spomínaných 2-1. 

Najhlúpejší hráč ligy JaVale McGee podáva prekvapivo solídne výkony, dokonca sa mu párkrát podarilo 

rozoznať loptu od súperovej hlavy a celkom s prehľadom si pamätá, ktorý kôš má brániť a na ktorý útočiť, 

takže Denver-LA Lakers môže nabrať ešte celkom zaujímavý vývoj. 

  

V Miami aj Oklahome sú si istí dosť 

To sa nedá povedať o sérii Miami – New York, kde floridské duo LeBron James a Dwyane Wade ničia 

Knicks na každom kúsku ihriska, či už domácom alebo von, pričom séria nabrala pre niekoho 

nepriaznivú vizáž 3-0. Zúfalí majitelia v meste sochy slobody si už trhajú vlasy, pretože ani po získaní 

Amar’eho Stoudemireho, ani po natlačení Carmela Anthonyho do už tak drahej zostavy jablká nerastú a 

na ovocie svojich ‘‘šikovných“ ťahov si budú musieť počkať. 

  

Rovnako dominujú aj hráči Oklahomy, už po štyroch zápasoch vyradili úradujúceho šampióna z Dallasu 

a môžu si ako prví vyložiť nohy na stôl, zatiaľ ešte nikto okrem nich sa do druhého kola nedostal, a tak 

majú dosť času na regeneráciu, ako aj na tréning. Takmer rovnako sú na tom hráči San Antonia Spurs, 

ktorí po skvelých výkonoch Tonyho Parkera vedú nad Utahom už 3-0 a nič nenasvedčuje tomu, že by 

Jazz mal v rukáve tromfy dostatočného kalibru na otočenie tejto jednoznačnej série (ešte nikdy sa v NBA 

nestalo, aby tím obrátil sériu 0-3 vo svoj prospech). 

  

Atlanta oslabená, Rondo hviezdi  

V Bostone sa tešia návratu Raya Allena, kráľa ostrostrelcov a pod vedením fenomenálneho, skvelého, 

geniálneho rozohrávača Rajona Ronda vedú nad Atlantou v sérii 2-1. Okrem výhody domáceho 

prostredia, ktorú získali výhrou na pôde súpera, im do karát hrá aj zranenie Josha Smitha, podkošovej 

opory Atlanty. Aj napriek tomu to môže byť jedna z vyrovnanejších sérií prvého kola bojov o titul. 

  

Chicago bez Rosea bezradné 

Prekvapením je vývoj bojov prvého s posledným východnej konferencie, kde favorizovaní Chicago Bulls 

prehrávajú s Philadelphiou 2-1 na zápasy. Samozrejme, veľkou mierou sa o to pričinilo zranenie 

najlepšieho „býka“ Derricka Rosea, ktorý si na konci prvého zápasu nalomil koleno a zvyšok sezóny, 

rovnako ako reprezentácia USA sú preňho tabu. Od tohto nepríjemného momentu sa Chicago trápi, 

Philly hrá uvoľnene a v pohode a pokojne by sa mohol zrekapitulovať scenár z minulého roka zo 

západnej konferencie, keď ôsmy nasadený tím Memphisu vyradil lídrov západu, San Antonio Spurs. 

  



Indiana vyhráva nad Orlandom už 3-1 na zápasy a je blízko k postupu do druhého kola, keď aj po skvelom 

návrate Magic v poslednej štvrtine štvrtého zápasu a následnému predĺženiu dokázala vyhrať. Orlando 

bez svojho zraneného hviezdneho centra Dwighta Howarda, najlepšieho podkošového hráča súčasnosti, 

nemá dostatok zbraní v obrane, a aj napriek neuveriteľným výkonom Glena Davisa, ktorý pred pár 

rokmi nevedel poriadne ani chytiť loptu, je v obrane bezradné. 

  

Najkrajší basketbal prvého kola? 

Sériu Memphisu Grizzlies s LA Clippers si fanúšik basketbalu nemôže dať ujsť. Blake Griffin a DeAndre 

Jordan na strane Los Angeles a rovnako Rudy Gay za Memphis ignorujú chudáka Newtona so svojou 

smiešnou teóriou gravitácie a poletujú ponad koše jedna radosť. Chris Paul čaruje s loptou tak, že nejaký 

Harry Potter so zlatou strelou sa môže schovať a celkovo sa na tie zápasy krásne pozerá. Po troch 

stretnutiach vedú Clippers v sérii 2-1, no pri týchto dvoch tímoch to nič neznamená a celkom pokojne by 

sa mohlo stať, že všetko sa rozhodne až v povestnej game 7. 

 

Eva Mošpanová: Dobrí autori väčšinou nepíšu 
o upíroch 

 

Peter Hanák, 1. ročník mgr, 20. jún 2012 | Študentský život  

 

 

 

Bakalárske štúdium absolvovala Eva Mošpanová (23) na Katedre žurnalistiky FiF UK a v súčasnosti 

študuje odbor Európske štúdiá na FSEV UK. V priebehu posledného roka získala niekoľko literárnych 

ocenení vrátane prémie v súťaži Poviedka. Jej texty boli publikované napríklad 

v denníku Pravda či časopise Slovenské pohľady. V súčasnosti spoluorganizuje literárnu 

súťaž Medziriadky. 

  

Čo si napísala a publikovala v nedávnej dobe? 

Poviedka Z puknutého srdca mojej matky vyhrala prémiu v súťaži Poviedka 2011 a bola 

publikovaná v zborníku súťaže a v Pravde. Poviedka Život a smrť traktora vyšla v Slovenských 

pohľadoch a v Slove. Momentálne uvažujem o maličkom blogu, kde by to všetko bolo pokope. 

  

Učila si sa niekde písať? 



Niekde som čítala, že s písaním je to ako s učením sa hry na klavír. Musiš trénovať, aby si to vedel. 

Problém je v tom, že málokto si myslí, že vie hrať na klavír, ale množstvo ľudí si myslí, že vedia písať, 

lebo sa to učili už na základnej škole a nepotrebujú teda „tréning“. Ja sa učím písať tým, že čítam. 

A potom je to už kombinácia častého písania a štipky talentu, lebo na klavíri sa tiež nenaučí hrať každý. 

  

Kedy píšeš? Keď sa nudíš, keď ťa niečo trápi, keď máš pocit, že musíš svetu niečo povedať, 

alebo môžeš písať hocikedy? 

Keď mi napadne nejaký obraz, doslova grafický. Dlhšie nad tým premýšľam, a čím viac premýšľam, tým 

lepšie sa mi potom o tom píše. Napríklad poviedka Z puknutého srdca mojej matky vznikla tak, že 

mi napadlo, čo by sa stalo, ak by niekomu z puknutého srdca vyrástol strom a z toho sa príbeh odvíjal 

ďalej. Ale stáva sa, že píšem aj deň pred deadlinom súťaže, no nikdy to nie je také dobré ako to, čo mám 

dlhšie premyslené. 

  

Píšeš tak, že si nad to v jeden večer sadneš a napíšeš to? Nepíšeš každý deň kúsok? 

Keď ide o kratší text, snažím sa spraviť to na jeden raz, vtedy mám pocit, že si to ľahšie udrží jednotný 

štýl. Keď robím na dlhšom texte, tak si robím osnovu, približne si značím, čo sa stane. 

  

Stáva sa ti, že na druhý deň sa ti to nepáči? 

Nie hneď na druhý deň, väčšinou až ďalší mesiac pozerám, čo za blbosť som to napísala. Stáva sa mi, že 

niečo napíšem a nie som s tým spokojná. Napríklad aj dnes idem prerábať text – som spokojná 

s myšlienkou, ale nie som spokojná so spracovaním, nemá to ten správny zvuk. 

  

Chceš tými poviedkami niečo povedať, alebo je to len upratovanie vlastnej hlavy? 

Ako ktorými. Málokedy píšem sama o sebe. Hovorí sa, že je lepšie, keď si autor drží odstup a ja ani 

nemám tendenciu nejako sa zverovať. Tie poviedky väčšinou majú nejakú všeobecnú myšlienku, 

napríklad Z puknutého srdca mojej matky bola o tom, ako sa človek nikdy nedokáže úplne zbaviť 

viery, aj keď sa odtrhne od všetkého, stále mu niečo zostane, čo nikdy celkom neodhodí a bude to niesť 

so sebou. Poviedka Život a smrť traktora je o tom, ako sa ľudia stávajú svojou prácou – doslovne sa 

odosobnia a až v istom hrozivom okamihu si uvedomia, že viac nie sú človekom. 

  

Je myšlienka tým dôvodom, prečo si sadáš za počítač a píšeš? 



Nie, skôr je to maličký nápad. Nedávam si za úlohu ľuďom niečo vtĺkať do hlavy, funguje to skôr naopak 

– keď už niečo píšem, chcem, aby to malo myšlienku. Nechcem písať iba pre samotné písanie. 

  

Čo by podľa teba mala mať dobrá kniha? 

Ťažko presne povedať, sú knihy, ktoré sú dobre napísané technicky a to je celé, nechytia ťa „za srdce“. 

A potom sú tie, pri ktorých je to naopak, nie sú napísané technicky dokonale, ale chytia ťa. Čitateľ vie 

podľa mňa vycítiť, kedy je niečo písané nasilu a kedy je niečo písané tak, že do toho autor vkladá sám 

seba, a to z toho robí dobrú knihu. 

  

Máš aj nejakú konkrétnu, obľúbenú, o ktorej vieš povedať, že to bola tá najlepšia, ideálna 

kniha? 

Jednu určite nie. Takých, ktoré sa mi naozaj páčili, bolo plno. Vždy sa mi páčili Marquézove knihy. Má 

krásny jazyk a krásne príbehy. Na rovnakej vlne magického realizmu sa mi páčila Ako voda pre 

čokoláduod Laury Esquivelovej. Ale aj Démon súhlasu od Dominika Tatarku bola fantastická kniha, 

Orwellova 1984. Nie sú to síce knihy, ktoré by človek pre pobavenie čítal stále znova, no ovplyvnia ho. 

  

Čo je tvojím cieľom? Napísať román, zarobiť písaním peniaze, stať sa uznávanou 

autorkou? 

Zarobiť peniaze sa na Slovensku písaním nedajú a už vôbec nie tým, čo píšem ja. Vydať knihu je pre mňa 

detský sen, ale asi to nie je cieľ sám o sebe. Tá kniha by mala vyjsť vtedy, keď bude mať čo povedať. Keď 

niečo vydám, chcem, aby som cítila, že teraz je to už ono. Ak ju vydám až v tridsiatke, určite nebudem 

mať žiadne výčitky, ak budem vedieť, že je to tá, ktorá má vyjsť.  Môj celoživotný cieľ však je, aby keď ma 

niekto o pár rokov stretne a prehodí so mnou pár slov, tak si povie, že rozhovor s týmto človekom mal 

cenu. 

  

Myslíš si, že vidíš svet okolo seba inak ako ostatní? 

Vidím ho dvomi zdravými očami, moje očné testy dopadli skvelo (smiech). Možno o niektorých veciach 

uvažujem trochu iným smerom. Ale určite by som sa nestavala do pozície nejakej výnimočnosti. 

  

Máš písanie alebo aspoň tvorivosť po niekom z rodiny? 



Nie, ale musím oceniť svojich rodičov, ktorí ma odmalička prihlasovali na literárne súťaže, keď asi 

v deviatich rokoch zistili, že ma to k tomu ťahá. Vďaka nim som asi začala. 

  

Keď sa pozeráš na cudzie texty, napríklad v nejakej literárnej súťaži, podľa čoho hneď 

vieš, že niektorý text je dobrý a iný úplná katastrofa? 

V prvom rade to každý hodnotí subjektívne, ale aj keď sa mi to osobne nepáči, stále viem objektívne 

zhodnotiť, že je to kvalitný text. Na texte sa dá vidieť, kto má načítané, napríklad podľa stavby viet, podľa 

slovnej zásoby. 

  

Čo píšu ľudia, ktorí nie sú sčítaní, nevedia písať? 

Na súťažiach sa často hovorí, že nižšia kvalita sa dá spoznať napríklad podľa fantastických tém. Ľudia 

píšu tom, o čom nič nevedia. Ako keď som ja v trinástich písala o pašovaní drog. Píšu o hercoch, 

o slávnych spisovateľoch, o upíroch a vlkolakoch. To je niečo, na čo sa pozrieš a povieš si – aha, upíri, 

tak nič. Málokedy sa stáva, že niekto napíše o podobných témach niečo originálne a kvalitné.  Texty, 

ktoré sa venujú maličkostiam a bežným ľuďom, zvyknú byť lepšie, ale nie je to jednoznačné pravidlo. 

  

Vždy dočítaš rozčítané do konca? 

Kedysi som zvykla mať pravidlo, že akákoľvek zlá by bola tá kniha, musím ju dočítať. Potom som prišla 

na to, že je to strácanie času a týranie samého seba, takže sa snažím dobre si vyberať. Keď po dvadsiatich 

stranách vidím, že to nikam nevedie, tak knižku odkladám. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Daniela Stuchlá: Každý človek je náboženský tvor 

 

Sarah Žiaková, 1. ročník bc, 21. máj 2012 | Študentský život  

 

 

 

Daniela Stuchlá je poslucháčka štvrtého ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (EBF UK) a podpredsedníčkou Spolku Jozefa Miloslava 

Hurbana (SJMH). 

  

Spolok vznikol v roku 1919 a fungoval do roku 1950. Jeho činnosť bola obnovená v roku 1990, kedy 

nadviazal na tradíciu teológov minulého storočia. Bolo zrejmé, že je potrebné, aby sa študenti združovali 

niekde, kde by boli podporovaní aj mimoškolskými aktivitami. Išlo o snahu nejakým spôsobom 

organizovať študentom voľný čas, rozvíjať ich, skvalitniť vzťah študentov s pracovníkmi fakulty. 

  

Úzka spolupráca spolku a vedenia fakulty sa na mnoho rokov vytratila a znovu ju nadviazali až terajší 

členovia. Posledné znovuzrodenie spolok začal zažívať v roku 2010. Vtedy prirástol k srdcu 

predsedovi Radimovi Pačmárovi a jeho rovnocennej pomocníčke Daniele Stuchlej. S ňou sme sa 

o spolku porozprávali. 

  

Keďže sú členmi SJMH študenti aj pedagógovia, znamená to, že vzťah medzi nimi už nie 

je len na oficiálnej úrovni a že sa tu prejavuje aj ľudská stránka? 



Nie je to ešte celkom doriešené, my by sme veľmi chceli, aby vyučujúci, vedenie fakulty, ktoré nás veľmi 

podporuje, a aj spirituáli – duchovní správcovia, boli oficiálnymi členmi spolku. Dlho sa nevedelo, čo 

vlastne SJMH je. Dlhé roky bola jediná aktivita vyvíjaná v rámci spolku vianočná kapustnica. Teraz sme 

v štádiu, kedy dávame spolok a naše ciele dokopy. Stanovy, ktoré máme, sú z roku 1997. Vtedy sa študenti 

tiež snažili obnoviť spolok... 

  

Kedy ste začali s obnovou SJMH? 

Obnova Spolku J. M. Hurbana sa začala približne pred dvoma rokmi. Náš spolužiak Radim Pačmár bol 

zvolený za nového predsedu spolku. Minulý rok boli na EBF UK voľby, máme nového pána dekana, ktorý 

nás motivoval, aby sme niečo so spolkom robili a v našej práci nás veľmi podporuje. Nemá na nás len 

požiadavky, ale takmer všetky naše povinnosti nesie s nami, taktiež nám poskytol financie, ktoré nás 

posunuli vpred. Rovnako nás podporujú aj spirituáli, najmä pri vydávaní časopisu Evanjelický teológ, 

ktorý je jednou z našich hlavných činností. Evanjelický teológ vychádza štyrikrát za akademický rok. 

Pracujú na ňom piati-šiesti študenti, čo je dosť málo, hoci je to rozsahovo malý časopis. 

  

Ktokoľvek z fakulty má možnosť prispieť do časopisu Evanjelický teológ? 

Určite. My študentov oslovujeme a potom už väčšinou nenamietajú a sú pripravení spolupracovať. 

  

Majú študenti záujem o členstvo v SJMH? 

Momentálne máme oficiálne do dvadsať členov, tým sme už dali aj členské preukazy, aby cítili 

spolupatričnosť. Platia si členské päť eur na akademický rok. A čo sa týka aktivít, ktoré organizujeme, 

nemáme veľký nával študentov, ktorí by sa chceli zúčastniť. Študenti málo využívajú možnosti, ktoré 

majú, ale veríme, že im budeme i v budúcich rokoch môcť poskytnúť aktivity, ktoré ich zaujmú. 

  

Ako sa študent môže stať členom SJMH? 

Každému študentovi sme dali do schránky prihlášku, ktorú môže kedykoľvek počas akademického roka 

vyplniť, a stať sa tak členom spolku. Členovia spolku majú nielen práva, ale aj isté povinnosti, ktoré 

vyplývajú z už spomínaných starších stanov spolku. Tým, že až tento rok je rokom, kedy rozbiehame 

viacero aktivít, stále celkom nezodpovedaná otázka je, čo sa vlastne od člena vyžaduje. Dáme to dokopy 

asi koncom tohto akademického roka, kedy budeme reálne vidieť, čo môžeme očakávať od našich členov 

a naopak, čo im my môžeme poskytnúť.   



  

Majú členovia SJMH výhody oproti ostatným študentom EBF UK? 

Členovia spolku majú výhody, môžu využívať tlačiareň, ktorú spolku darovala jedna doktorandka, môžu 

využívať klavír a taktiež učebňu, kde sa môžu učiť alebo písať práce. Na podujatiach, ktoré v rámci spolku 

poriadame, členovia platia menšie vstupné ako ,,nečlenovia‘‘. Teraz nás čaká filmový večer, ktorý bude 

pre členov pravdepodobne zadarmo. Mávame aj večer spoločenských hier, ktorý je ale pre všetkých, aby 

študenti videli, že spolok je tu pre všetkých, ale zvlášť podporuje svojich členov. Musíme vytvárať také 

aktivity, aby členovia videli, že to malo zmysel, aby sa im tých päť eur, ktoré obetovali na členské, 

nejakým spôsobom vrátilo. 

  

Vyzeráte byť zapálená pre prácu v spolku, a teda vám asi prináleží titul podpredsedníčky. 

Ako ste sa ňou stali? 

Môj spolužiak Radim Pačmár veľmi túžil byť predsedom. Má veľký prehľad o histórii, veľmi ho zaujal 

život J. M. Hurbana a chcel niečo pre tento spolok urobiť. Ja som jeho veľmi dobrá kamarátka. Keď išiel 

do volieb, dal ma na kandidátku, že by som mala byť tajomníčka, teda podpredsedníčka, a keďže vyhral 

on, vyhrala som aj ja. Keď tu bol, podporovala som ho v tom, čo robil on, ale keď odišiel na ročné štúdium 

do Nemecka, a v tom čase prišiel aj nový pán dekan, musela som prebrať všetky jeho kompetencie ja a 

ďalší moji spolužiaci, ktorí sú pre mňa veľkou oporou. Ale napriek tomu, že predseda spolku je ďaleko 

od nás, o spolok sa zaujíma. 

  

Nedávno dokonca poskytol príspevok pre Evanjelický teológ. Bolo štúdium teológie 

odmalička vaším snom alebo jedným z variantov pri výbere vysokej školy? 

Asi jeden z variantov, aj keď, nemala som ich veľa. Od svojich šiestich rokov som sa hrávala na dve 

povolania, na učiteľku a farárku. Keď som mala asi trinásť rokov, začala som učiť v detskej besiedke v 

cirkevnom zbore v Starej Turej, odkiaľ pochádzam. Tak začala byť nielen práca s deťmi, ale aj práca v 

zbore mojou veľkou záľubou. Neskôr som začala učiť aj dorast a mládež, takže som bola zapojená do 

cirkevného zboru a videla som takmer každú súčasť práce v zbore. Formovala ma aj stredná škola – 

Evanjelické lýceum v Bratislave, či už v duchovnom živote alebo aj v osobnom rozvoji. Po skončení školy, 

na ktorej teraz študujem, môžem učiť náboženskú výchovu a aj pracovať v cirkevnom zbore. 

  



Keď sme s kolegyňou z katedry žurnalistiky robili rozhovor s prodekanom Juríkom, 

povedal nám, že podľa neho by mal každý študent študujúci teológiu cítiť, že slúžiť Bohu 

je jeho poslanie, cítite to od začiatku? 

Cítim, aj keď mám pocit, že niekedy nás povinnosti tak pohltia, že zabúdame, čo bolo primárnym cieľom. 

Myslím si, že to je úlohou každého jedného, aj študenta, aj pedagóga, aby to nanovo prežíval a aby si 

nanovo uvedomoval, čo bolo tou hnacou silou, čo nás viedlo k tomuto rozhodnutiu a že v tom rozhodnutí 

chceme vytrvať a zotrvať. Pre mňa osobne je veľmi ťažké nenechať sa strhnúť všetkými povinnosťami a 

situáciami, v ktorých človek zostal sklamaný, v ktorých si uvedomil, že nie všetko je tak, ako si 

predstavoval... 

  

Máte jasnú životnú cestu, štúdium vám prináša radosť, venujete jej množstvo času a 

energie, zostáva vám čas aj na iné záľuby? 

Keď som v Bratislave, veľmi rada trávim čas s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa, keď niekto potrebuje pomôcť 

alebo sa porozprávať. Alebo naopak, keď to potrebujem ja. Nikdy nie som sama. Takisto tu, v Bratislave, 

doučujem angličtinu a nemčinu, čo ma veľmi baví. Cez víkend, keď som doma, je to dosť hektické. Keďže 

som už vydatá, tak sa snažím nájsť čo najviac času pre chvíle s manželom, mojou rodinou, priateľmi. 

Taktiež sa zapájam do nášho cirkevného zboru v Starej Turej a najnovšie učím aj anglický jazyk v 

jazykovej škole. 

  

Akí sú pedagógovia na vašej fakulte? Sú chápavejší ako tí na iných, ,,veľkých“ fakultách? 

Áno, tým že je nás tu menej, pedagógovia nás veľmi dobre poznajú, a tak väčšina z nich volí cestu 

vyučovania v osobnom štýle. Zaujímajú sa o nás, často sa na začiatku prednášky opýtajú, ako sa máme 

a to si na tých ,,veľkých‘‘ fakultách neviem predstaviť. 

  

Táto fakulta je na prvý pohľad jedna veľká rodina. Aké máte vzťahy so spolužiakmi? 

To, že je nás tu málo, je obrovská výhoda, som za to vďačná, ale na druhej strane každé spolužitie ľudí 

prináša určité úskalia a možno práve to nás učí mnohým veciam. Cirkevné zbory tiež nie sú veľké, tiež 

sa tam zrejme budeme všetci poznať a v kresťanských kruhoch takisto nebude vždy všetko ideálne.   

  

Našli ste si na škole za tie štyri roky nejakú spriaznenú dušu? 



Ja som typ, ktorý nemá najlepšiu kamarátku alebo kamaráta, ale má veľa dobrých priateľov. Ako 

kolektív držíme zväčša spolu. V našom ročníku sme len tri dievčatá, zvyšok tvoria chlapci, takže viac času 

trávim v spoločnosti mojich spolužiakov. Dobrých kamarátov som si našla aj medzi staršími a aj 

mladšími študentmi. Tým, že je nás tu menej, dovoľuje nám to hlbšie spoznávať aj iných ľudí, a to sa mi 

páči. 

  

Myslíte si, že všetci, čo chodia do kostola, skutočne veria? 

Ja sa stotožňujem s výrokom: ,,Každý človek je náboženský tvor.‘‘ Myslím si, že každý človek inklinuje k 

niečomu transcendentálnemu. Kedysi som sa zaoberala pohnútkami ľudí, prečo chodia do kostola. Dnes 

je mojím cieľom vykonávať služby Božie s Božou pomocou, zameriavam sa na to, čo s Božou pomocou 

môžem urobiť pre človeka, ktorý príde, ako ho pomocou zvesti evanjelia môžem povzbudiť, ako mu 

môžem dodať odvahu do oblasti viery, ktorá je možno ešte len v zárodku. A nech toho človeka viedlo 

čokoľvek k tomu, aby prišiel do kostola, v skutočnosti je dobré, že je tam, má možnosť stretnúť sa s Božím 

slovom, ktoré môže zmeniť Jeho život.   

  

Čo by ste odkázali mladým ľuďom – budúcim generáciám, žijúcim v tejto zvrátenej dobe, 

ako sa popasovať so zlom, ktoré vládne, ako nájsť správne životné priority? 

Ja sa vo svete plnom zla riadim tým, aby som ja, ako Božie stvorenie, vytvorila ostrovček lásky, ktorého 

základom je Pán Boh a Jeho láska, a aby na ňom mohli zakotviť ľudia, ktorí sú okolo mňa. Mojím mottom 

je, aby ja sama som bola takým ostrovčekom, kde sa ľudia budú môcť stretnúť s Božou láskou a s 

otvorenou náručou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zmeny v ubytovaní 

 

Matej Stručka, 1. ročník bc, 13. máj 2012 | Študentský život  

 

 

 

Univerzita Komenského sa pustila do zmeny ubytovacieho systému, v ktorom budú mať študenti 

oveľa väčšiu úlohu ako v minulosti. Každý študent dostal e-mail, v ktorom mal možnosť zapojiť sa do 

prieskumu, odpovedať na niekoľko základných otázok a prejaviť záujem o nové nápady. Zmeny sa dotkli 

všetkých internátov, ktorými disponuje univerzita. Ide o internáty Družba, Vysokoškolský internát 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny. 

  

Naďalej sa zachovalo prideľovanie miest na určitých internátoch iba niektorým fakultám, preto 

napríklad právnici a medici zostávajú na internáte Družba. Táto aktivita sa prejavila v nových 

možnostiach pri podávaní ubytovacej prihlášky. Dnes si môžu študenti vybrať, na akom internáte a s 

kým chcú bývať a tiež pribudla možnosť mať spolubývajúcich z iných fakúlt alebo možnosť stabilizovať 

svoju aktuálnu izbu. Systém sa bude otvárať postupne a študenti s lepším študijným priemerom budú 

ocenení tým, že si môžu skôr vybrať z ponuky voľných izieb. Opýtali sme sa študentov, ako vnímajú túto 

zmenu. 

  

Ako hodnotíš nový ubytovací systém? 



Tomáš: Myslím si, že ide o zmenu k lepšiemu. 

Lukáš: Páči sa mi viac ako ten starý, hlavne možnosť stabilizácie izby a výber spolubývajúceho. 

Lucia: Viac-menej pozitívne. Má svoje výhody aj nevýhody. 

Marek: Určite kladne. 

  

Reagoval si na prieskum organizovaný univerzitou? 

Tomáš: Nie, nereagoval. 

Lukáš: Nie. 

Lucia: Áno, reagovala. 

Marek: Áno.   

  

Predstavuje pre teba možnosť spoločného ubytovania s ľuďmi z iných fakúlt potenciálny 

problém? 

Tomáš: Nie, nepredstavuje. Ide mi skôr o miesto ubytovania. 

Lukáš: Nepredstavuje to pre mňa problém, keďže sme sa už s kamarátmi dohodli. 

Lucia: Práveže vôbec. 

Marek: Vítam túto možnosť. 

  

Kam by si investoval bytné vo väčšej miere ako doteraz? (z pozície správcu) 

Tomáš: Určite na nové podlahy. 

Lukáš: Netuším. 

Lucia: Určite do spoločenských miestností. 

Marek: Výmena podlahy. 

  

Ocenil by si, ak by sa ubytovanie prideľovalo iba na základe študijného priemeru? 

Tomáš: Áno. 



Lukáš: Ťažko povedať. Som za to, aby sa našiel rozumný pomer medzi známkami a vzdialenosťou. 

Lucia: Nie, neocenila. 

Marek: Áno 

 

 

 

 

 

 

Čo je zdravý životný štýl? 

 

Nikola Gancarčíková, 2. ročník bc, 12. jún 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Každý človek sa chce cítiť dobre vo svojom tele. A či už si to priznať chceme alebo nie, s týmto pocitom 

jednoznačne súvisí dobrý zdravotný stav. V dnešnej dobe plnej reklám, ktoré nás nabádajú aby sme si 

kúpili nimi propagovaný výrobok, je ťažké si vybrať, čo pre nás prospešné naozaj bude. 

  

Zo všetkých možných strán sme kŕmení definíciami a radami, ako zdravo žiť. Je preto pochopiteľné, že 

človek je zmätený a nevie, čo je pravda. Práve to je dôvod, že len jednoducho nad tým všetkým mávne 

rukou a naďalej pokračuje vo svojom štýle života bez žiadnej zmeny. Mnohokrát okolo seba vidíme ľudí, 

ktorí sa snažia navštevovať fitnescentrá, radia sa s odborníkmi na zdravú výživu... Ich odhodlanie je však 

mizivé, vôľa slabá a pri žiadnej zo snáh nevydržia dostatočne dlho na to, aby to prinieslo želané výsledky. 

A to je ten problém. Ľudia sú v dnešnom konzumnom svete zvyknutí na to, že všetko dostanú bez 

námahy, že všetko sa dá vyriešiť otvorením peňaženky. A ak nie, tak to už nie je zaujímavé. Preto 

pokračujú v hľadaní ďalších možností, ako ozdraviť a očistiť svoje telo. No v prvom rade je potrebná 

očista duše a mysle. 

  



Aký štýl života je zdravý? 

Existuje mnoho charakteristík čo je zdravie a čo zdravý životný štýl. Faktom však ostáva, že činnosti, 

ktoré ku zdraviu vedú, musia robiť ľudia pravidelne a brať ich ako normálnu súčasť svojho života, nie 

ako povinnosť. K takýmto činnostiam patria hlavne zdravá a vyvážená strava, dostatok telesného 

pohybu, telesné cvičenia, dobrá kondícia, odolnosť voči stresu, dobrá nálada, pozitívny prístup k životu, 

kvalitný spánok, správne dýchanie, otužovanie, atď. Na druhej strane k takýmto činnostiam nepatria 

hlavne fajčenie, pitie nadmerného množstva alkoholu, užívanie drog, nezdravá strava, nedostatok 

pohybu, nezvládanie stresových situácií, negatívne myslenie, zlá nálada... 

  

Nie je možné zhrnúť do jedného celku všetko, čo je zdraviu prospešné a čo nie je. Najmä preto, že to 

nikto nevie s istotou potvrdiť. Existuje niekoľko „konšpiračných“ teórií, ktoré sa týkajú príjmu potravy. 

Jednou z nich je konzumácia mlieka. Áno alebo nie? V prvom rade si musíme priznať, že to mlieko, čo 

nám ponúkajú obchody, má od toho skutočného na míle ďaleko. Jediným spoločným znakom je farba 

a názov. Názorov na túto bielu tekutinu je niekoľko. Väčšina lekárov tvrdí, že mlieko je zdraviu 

prospešné. 

  

Mlieko. Áno či nie? 

„Mlieko považujem za základnú potravinu v našom jedálnom lístku. Obsahuje vitamíny viazané na tuk, 

napríklad A, D a E, dôležité najmä na podporu imunity. Celkovo v ňom nájdeme 16 vitamínov a 14 

minerálnych látok, najznámejšie sú vápnik, fosfor pre silné kosti a zuby, draslík a železo, dôležité najmä 

pre výživu detí,“ hovorí lekárka Alžbeta Béderová. „Pohárom mlieka si doprajeme aj kyselinu linolovú, 

má protirakovinové účinky, a niacín, teda jeden z vitamínov B, ktorý zohráva významnú úlohu pri tvorbe 

energie v bunkách.“ 

  

Opačný názor na mlieko však zastáva špecialista na výživu Igor Bukovský. Mlieko je podľa neho potrava 

pre mláďatá cicavcov na obdobie, keď potrebujú rýchlo narásť a spevnieť. „Preto je samozrejmé, že v 

ňom nachádzame rastové hormóny. Muži, ktorí konzumujú najviac mlieka a výrobkov z neho, majú o 

60 percent väčší výskyt rakoviny prostaty. Spôsobujú to pravdepodobne spomínané hormóny, aby 

mláďatá rýchlo narástli, alebo priveľa vápnika, ktorý má zosilňujúci efekt na vlastné rastové hormóny v 

tele. Kravské mlieko obsahuje aj baktérie, vírusy a plesne,“ tvrdí Bukovský. 

  

Faktom však ostáva, že mlieko je jediným zdrojom výživy dieťaťa ihneď po narodení, a to počas 

niekoľkých mesiacov a zatiaľ žiadnu adekvátnu náhradu zaň nevymysleli, aj keď tu boli snahy 



o vynájdenie akéhosi syntetického mlieka, ktoré však nedopadli podľa očakávaní. Diskusie, akú úlohu 

mlieko v našej výžive zastáva alebo by malo zastávať, sú vedené už desaťročia. Pravidelne vedci 

prichádzajú s protichodnými tvrdeniami, či mlieko piť alebo nie. Jediný všeobecný záver, ktorý sa dá 

vyvodiť, a to sa netýka len mlieka, je, že všetko treba robiť s mierou. 

  

Bežný človek má problém orientovať sa v množstve informácií, ktoré sú mu denne predkladané na 

zlatom podnose. Zdravý životný štýl sa stal novým vierovyznaním súčasnosti. Mnoho ľudí obetuje čas 

a peniaze naháňaním sa za zdravím, no neuvedomujeme si jednu zásadnú vec. Tá najzdravšia vec, ktorú 

môže v dnešnej dobe človek pre seba urobiť, je zbaviť sa stresu. A to, zdá sa, je najväčší problém. Žiadne 

výživové doplnky, žiadne relaxačné pobyty vo wellnesscentrách či biopotraviny nám nepomôžu, pokiaľ 

sa nevieme zbaviť aspoň časti každodenného stresu a tým pádom žiť o trochu zdravšie. A ak sa k tomu 

pripojí zdravá strava a pohyb, môžeme si povedať, že niečo robíme pre svoje zdravie a skutočne žijeme 

zdravým životným štýlom. 

Láska–nie 

 

Nikola Gancarčíková, 2. ročník bc, 30. máj 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Až do konca júna si na Laurinskej možno pozrieť originálnu výstavu fotografií. Expozícia pod 

názvom Láska–nie pochádza z tvorivých rúk a fotoaparátu českej umelkyne Sáry Saudkovej. 

  

Fotografie rusovlasej Saudkovej sú vystavené v galérii Levinne Art + Design Gallery na Laurinskej ulici 

v Bratislave. Samostatná výstava obsahuje 50 vybraných diel. Tie sú na predaj a obzrieť si ich v danej 

galérii môžete od desiatej rána až do polnoci. Expozícia potrvá do konca júna, kedy sa premiestni do 

Banskej Bystrice a neskôr do Košíc. 

  

Médiami je často označovaná ako kontroverzná, no autorka sa tak necíti. Sára Saudková vyštudovala 

ekonomickú školu a k fotografii ju doviedol slávny fotograf Jan Saudek. Možno práve preto mnohí 

tvrdia, že ich štýly sú si podobné. Tomu sa však nedá vyhnúť, pretože Sára bola nielen jeho žiačkou, ale 

určitý čas aj jeho partnerkou v súkromnom živote. Fotografka sa zameriava predovšetkým na súkromný 

a rodinný dokument, jej fotografie sú poväčšine štylizované. 

  



Výstava umeleckých aktov zobrazuje lásku vo všetkých jej podobách. Každá fotografia v sebe nesie silnú 

emóciu a je plná lásky. Zachytáva a vyjadruje nejaký príbeh, to, s čím sa zaľúbení ľudia stretávajú bežne. 

A nie je to len láska partnerská, ale aj materská, priateľská... Túžba, osamelosť, 

čakanie, sny, intimita, vášeň, nevera, smútok, nádej. Všetky tieto pocity možno nájsť v jej tvorbe. Všetky 

akty sú čiernobiele, prípadne v odtieňoch hnedej. Na jednej z fotografií je dokonca Saudková osobne, 

ako dojčí svoju dcéru. Práve tento akt v nej vyvoláva najväčšie emócie a je jej srdcu najbližší. 

  

  

„Ľudia by sa mali hanbiť za niečo celkom iné, než za to, čo im narástlo,“ takto Sára Saudková vyjadruje 

svoj postoj k nahote. Fotografie sú podľa nej otvorené a čisté, o obyčajných ľuďoch. 

Modelov si nevyberá podľa všeobecných parametrov krásy. S ideálmi a dokonalosťou bojuje po svojom. 

Fotí ľudí, ktorí majú v sebe niečo viac, zachytáva ich dušu. Saudková tvrdí, že s typickými modelmi či 

modelkami by pracovať nemohla. Podľa nej sú to len „polomŕtvi manekýni, naklonovaní jeden vedľa 

druhého“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Za múrmi seminára 

 

Juraj Karpiel, 1. ročník bc, 26. máj 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK oslávila minulý rok 75 rokov svojej 

existencie. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli nahliadnuť do histórie a ponúknuť obraz, ako sa na 

fakulte študovalo pred vyše tridsiatimi rokmi. Martin, ktorý tento rok oslávi 53 rokov, sa s nami podelil 

o svoje spomienky na obdobie štúdia teológie počas vlády totalitného režimu na Slovensku. 

  

Ako vyzeral váš bežný deň? Aké ste mali povinnosti, program? 

Vstávali sme okolo pol šiestej ráno. O šiestej sme mali modlitby a rozjímanie. Nasledovala svätá omša, 

spoločné raňajky a prednášky v škole. O pol jednej bol čas na spoločný obed. Obedovali s nami aj 

profesori, ale boli sme od seba oddelení stĺporadím a závesmi. Vychádzka bola od 13:30 do 15:45, 

v soboty bývala povolená až do 17. hodiny. Zaujímavosťou bolo, že na vychádzky sa vopred určovali tzv. 

korpusy – bolo vopred určené, ktorí traja študenti by sa mali pohybovať v tom čase spoločne – a tiež sme 

mali vyhradené teritórium, ktoré sme nemali opustiť. Išlo o okolie dnešného Starého mesta. O 15:45 

nasledovala skriptúra – čítanie Sv. Písma. Po ňom dvojhodinové štúdium a večera. Osobné voľno sme 

mali po večeri do deviatej hodiny, kedy sme sa pomodlili kompletórium – večernú modlitbu. Po modlitbe 

sme už zotrvávali v tichu až do rána. Večierka bola o 21:30, keďže ráno sme opäť vstávali pred šiestou. 



  

Ako ste sa vyrovnávali so skutočnosťou, že oproti iným študentom máte obmedzený čas 

osobného voľna? 

Myslím, že to bolo pre nás dôležité ako vhodná príprava na život z hľadiska určitej disciplíny. No aj keď 

sme nemali až toľko voľného času ako ostatní, organizovali sa v rámci fakulty rôzne akcie, ktorých sme 

sa zúčastňovali. Niekedy sme zašli do divadla, na organové koncerty, ale napríklad aj na hokejové zápasy 

Slovana Bratislava proti Košiciam. Tradičným spoločným podujatím bolo aj darovanie krvi. Chodievali 

sme na Kramáre približne každé štyri mesiace. 

  

Ktoré činnosti boli medzi študentmi obľúbené? 

Niekedy sme chodievali hrávať futbal do Petržalky. Keď ľudia videli poobede utekať cez most partiu 

chalanov, mohli si byť takmer istí, že seminaristi sa vybrali hrať futbal. V seminári bola tiež možnosť hry 

na organe, gitare, ale boli tu aj bicie. Niektorí zo študentov vytvorili kapelu a vystúpili v seminári pri 

rôznych príležitostiach. Jednou z činností, ktorým sme sa venovali, bola aj pomoc v kuchyni. V seminári 

varili staršie rehoľné sestry a po obede bolo mnohokrát potrebné umyť aj cez tristo príborov a desiatky 

tanierov, takže sme sa snažili aj im pomáhať, ako sa dalo.  

  

 

Medzi verejnosťou prevláda názor, že štúdium teológie je vyslovene „mužská“ záležitosť. 

Vieme, že v tých časoch nemohli študovať teológiu laici, ale len tí, ktorí chceli pôsobiť ako 

kňazi. Mal ženský rod zastúpenie aspoň medzi vyučujúcimi? 

Je pravda, že laici vtedy nemohli študovať teológiu, a teda sme v ročníkoch nemali žiadne spolužiačky, 

boli sme samí chlapci. A keďže sme nemali žiadne prednášajúce, iba prednášajúcich, bolo v tom čase 

štúdium teológie naozaj vyslovene „mužská“ záležitosť. 

  

Skúste nám popísať, aké boli vaše vzťahy s vyučujúcimi.   

S kňazmi, ktorí nás učili, sme mali veľmi dobré vzťahy. No mali sme aj povinných osem semestrov 

marxistickej ekonómie. Na tých prednáškach sa vždy tí, ktorí sedeli prví v rade, tvárili, že počúvajú, 

a ostatní sme čítali náboženskú literatúru. Profesor si bol vedomý, že nás o tom, čo rozpráva, 

nepresvedčí, ale zároveň vedel, že tam musí byť. 

  



Mali ste možnosť študovať v zahraničí? Udržiavali ste kontakty so zahraničnými 

inštitúciami? 

V tých časoch okolo roku 1980 žiadne štúdium v zahraničí ani kontakty s inými inštitúciami 

neprichádzali do úvahy. Oficiálne sme boli teologické učilište bez možnosti získania titulu, teologická 

fakulta bola postavená mimo štruktúr UK. 

  

Bolo zložité dostať sa na teologickú fakultu? Študovalo sa aj tajne? 

Ak niekto študoval tajne, hrozilo mu, že bude obvinený z marenia dozoru štátu nad cirkvami, ale boli aj 

takí. Pamätám si, že niektorí sa hlásili na teológiu aj deväť- alebo jedenásťkrát po sebe, len preto, že 

rodičia neboli „politicky vhodní“ – boli zaangažovaní v rôznych akciách, ktoré štát neschvaľoval. 

Vtedajšie orgány tiež určovali, koľko študentov môže byť prijatých do seminára. Rok pred nami umožnili 

študovať dvadsiatim dvom, nás bolo v ročníku už tridsaťdva. Vekový priemer kňazov sa pohyboval v tom 

čase na úrovni 58 rokov, a to tiež ovplyvňovalo počet prijatých uchádzačov. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Z vegánskej stravy sa priberá 

 

Zuzana Hircová, 2. ročník bc, 22. máj 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Znie to možno neuveriteľne, ale je to tak. Napriek tomu, že nejete mäso či mliečne výrobky, môžete začať 

naberať na váhe. Poznáme niekoľko vážnych dôvodov, prečo vám z vegánskej stravy môže narastať 

hmotnosť. 

  

Mnoho ľudí si vyberá vegánsky životný štýl z etických, zdravotných alebo ekologických dôvodov. Ale ak 

ste sa rozhodli, že sa zbavíte konzumácie mäsa, mliečnych výrobkov a budete jesť všetko bezvaječné, 

pretože vám to pomôže schudnúť, môžete skončiť tak, že kilá naopak získate. 

  

Pamätajte: to, že ide o vegánsku stravu, neznamená, že je zdravšia a s nižším obsahom kalórií. Dobre 

zvážte nasledujúce tipy, aby ste zabránili nadváhe. 

  

Hranolky, tortilla chipsy či švédske ryby sú bez živočíšnych produktov, ale majú tiež vysoký obsah tukov, 

cukrov a kalórií. Vegánska strava obsahuje veľa podobných nezdravých jedál. 

  



Z chleba je veľký zadok 

Orientovaním sa a zaťažením tela iba chlebom a cestovinami dostanete do tela veľa sacharidov. Dôležité 

je, aby ste vedeli variť vegánske jedlá a mali pestrú stravu. Inak budete iba na rohlíkoch a špagetách. Nie 

je na tom nič zlé jesť pečivo alebo cestoviny, ibaže stále dokola? Majú vysoký obsah kalórií. 

  

Jedna šálka varených cestovín má o niečo viac než 200 kalórií. Ak si dáte cestoviny v reštaurácii, 

dostanete na tanier šálky hneď tri. Nečudujte sa preto obéznym, ktorí tvrdia, že sú vegáni. 

  

Chýbajúca potravina v strave nám vyrába depresie. Aj preto nie je na mieste sa sladkého úplne vzdať. 

Nehanbite sa užiť si koláče, aj keď ste vegánka. Všetko ale s mierou. Či si dáte bezmäsité hranolky alebo 

jednu sladkú tyčinku, počet kalórií je rovnaký. 

  

Priberiete aj z orechov 

Vegáni konzumujú veľké množstvo orechov. Sú kvalitným zdrojom proteínov. K tomu arašidové maslo, 

trochu banánu a premýšľate, prečo váha ukazuje vyššiu hmotnosť? Áno, orechy sú výborným zdrojom 

bielkovín pre vegánov, ale sú tiež vysoko kalorické. Len dve lyžice arašidového masla obsahujú 210 

kalórií. 

 

 

Neviete vydržať bez mliečnych výrobkov? Ešte ste nevyskúšali náhrady ako sójový syr alebo sójové 

mlieko či jogurt. Tieto mrazené dezerty chutia rovnako ako skutočné mliečne potraviny. Môže byť naozaj 

vzrušujúce objavovať tieto alternatívne potraviny, pokiaľ nemôžete bez mlieka žiť. A sójové produkty 

majú kalórií veľmi málo... 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo v Košiciach 

 

Nikola Gancarčíková, 2. ročník bc, 20. máj 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Geniálne dielo slávneho vynálezcu a maliara Leonarda da Vinci je opäť raz ponúknuté návštevníkom 

múzeí na Slovensku. Tentokrát v Košiciach pod názvom Leonardo Da Vinci – Geniálny vynálezca. 

  

Leonardo da Vinci. Pri tomto mene si zrejme každý predstaví obraz Mony Lisy či Vitruviovho muža. 

No Slovenské technické múzeum v Košiciach ponúka nielen to. Šesťdesiatšesť exponátov je tematicky 

rozdelených do štyroch živlov – oheň, vzduch, zem a voda. Rozdelené sú na základe prvku, s ktorým 

daný stroj pracuje, alebo ktorý ho poháňa. Každý exponát sprevádza kresba, podľa ktorej boli 

skonštruované, a popis stroja. 

  

Sú to drevené repliky originálnych nákresov majstra, ktoré sa zachovali v zbierke Codex Atlanticus. 

Repliky sú v životnej veľkosti a väčšina z nich je aj funkčná. Na ploche 520štvorcových metrov, teda na 

prízemí aj poschodí budovy múzea, sa môžeme preniesť do doby 15. a 16. storočia. Exponáty nie sú 

uzamknuté vo vitrínach a prístup k nim nie je nijako obmedzený. Vďaka tomu si môžeme vyskúšať, ako 

funguje Da Vincim vymyslený tank, katapult či žeriav. Mnohí návštevníci výstavy sú prekvapení, keď 

nájdu predchodcu zariadenia, ktoré bežne používajú každý deň. 



  

Expozícia predstavuje všestranného Da Vinciho iba z jednej jeho stránky – a to ako geniálneho technika 

a vynálezcu. Do sekcie oheň sú zaradené bojové stroje, ktoré autor zostrojil poväčšine na objednávku 

panovníkov. Nájdeme tu katapulty, húfnicu, vojenské mosty, tank či delo. Vodou poháňané stroje 

uľahčujú pohyb človeka po nej – vynálezy ako samodržiaci most, plávacie koleso alebo rukavica, 

podobná tým, ktoré používajú dnešní potápači. Živel vzduch sa Leonardo pokúšal skrotiť rôznymi 

strojmi na lietanie a zdá sa, že mnohé z nich by mohli aj fungovať – padák 

alebo akési krídla. Napokon v sekcii zem sú stroje určené na zjednodušenie každodennej práce človeka, 

napríklad taká hydraulická píla. Nájdeme tu však aj repliky Da Vinciho slávnych obrazov, či už je 

to Mona Lisa, Dáma s hranostajom, Madonna v skalách alebo Posledná večera. V zrkadlovej 

miestnosti sa zase môžeme bez pohnutia vidieť zo všetkých uhlov naraz, ak stojíme v strede. 

  

  

Slovenské technické múzeum za obsah výstavy vďačí Múzeu veľkolepých prác a interaktívnych strojov 

Leonarda da Vinciho vo Florencii a Kultúrnemu združeniu Il Genio di Leonardo, ktoré výstavu pomohli 

zrealizovať a zapožičali expozíciu Slovensku. 

  

Výstava je otvorená a prístupná verejnosti od polovice apríla do konca októbra, čo je nezvyčajne dlho. 

Zároveň si ňou umelecký svet pripomína 560. výročie narodenia majstra Leonarda. Súčasťou výstavy je 

aj množstvo sprievodných podujatí, prednášok, tvorivých dielní, koncertov, edukačných programov 

a umeleckých vystúpení. 

  

Foto: www.cas.sk, www.kosice.sk, cestovanie.aktuality.sk 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Opál ukrytý v Slanských vrchoch 

 

Ivana Popaďaková, 1. ročník mgr, 19. máj 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Východoslovenské pohorie Slanské vrchy nie je verejnosti až také známe. V regióne je zanedbaná 

starostlivosť o turistiku, a tak ani mnoho tunajších obyvateľov nevie, že priamo v Slanských vrchoch sa 

nachádzajú najstaršie a najväčšie opálové bane na svete. 

  

Svetový unikát 

Opálové bane sa nachádzajú iba na dvoch výnimočných miestach na svete. Okrem slovenského náleziska 

v strede severnej časti Slanských vrchov medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica ich môžeme nájsť už iba 

v Austrálii. Svetový unikát opálových baní Dubník pri Prešove má 22 kilometrov podzemných chodieb, 

pre verejnosť je však sprístupnený iba jedenapolkilometrový úsek štôlne Viliam. Ložiská drahého opálu 

sú výnimočným fenoménom celosvetového rozmeru, pretože nikde na svete nebol opál ťažený banským 

spôsobom v takom veľkom rozsahu. Aj najväčší kus drahého opálu pochádza práve z našich opálových 

baní. Našli ho pred 236 rokmi a vážil 607 gramov. Pre svoju unikátnu farbu dostal meno Harlekýn a je 

uložený vo viedenskom múzeu. Zaujímavosťou opálových baní je to, že poskytujú domov pre tisícky 

netopierov. V roku 1964 boli Dubnícke opálové bane vyhlásené za chránené nálezisko zimujúcich 

netopierov. 

  



Ako sa k nim dostať? 

Najrýchlejšou možnou cestou k baniam je trasa, ktorá vedie cez Záborské, Žehru a Tuhrinu. Celková 

dĺžka cesty je približne 30 kilometrov. Negatívnym faktom je to, že cesta nie je v súčasnosti veľmi 

zaujímavá a keď sa už aj dostanete k baniam, neuvidíte takmer vôbec nič. Bane sú pre verejnosť 

zatvorené a Banský úrad zakázal ich využívanie. Ak vás však adrenalín neopustí, do bane môžete vojsť 

na vlastné riziko. Inak je prístup do baní iba pre jaskyniarov. 

  

Druhá cesta k baniam má dĺžku 26 kilometrov a vedie krásnou prírodou Slanských vrchov. Táto cesta je 

však ťažko prejazdná pre osobné automobily a pohľad, aký sa vám naskytne v Zlatej Bani, pripomína 

skôr hororové filmy. 

  

Oživenie turistiky 

Slanské vrchy patria k zanedbaným regiónom Slovenska. Turistika nedosahuje žiadne úspechy, ba čo je 

horšie, nevyvíja sa ani žiadna snaha o zlepšenie jej úrovne. V budúcnosti, po dobudovaní infraštruktúry 

na východnom Slovensku, by sa však situácia mohla zlepšiť. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Psychopatický manažér = dobrý manažér 

 

Nikoleta Wechterová, 3. ročník bc, 17. máj 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Kedysi dávno sme sa učili, že osobnosť politika je jednou nohou v psychóze. Ostatné americké výskumy 

naznačujú, že nielen mnohí politici, ale aj generálni riaditelia, top manažéri či burzoví makléri sú na tom 

duševne ,,zle“. Vraj sú medzi nimi až štyri percentá psychopatov. 

  

Áno, myslia sa tí psychopati, čo nemajú zľutovanie, súcit a podobné zbytočné ľudské vlastnosti. 

V populácii je ich prirodzene určité množstvo a túto ich povahu proste nemožno liečiť. Niektoré teórie 

tvrdia, že práve psychopati sú vo svojich mysliach ,,pôvodní“ ľudia, ktorí si zachovali džungľové 

myslenie. A princíp zákona džungle netreba dlho vysvetľovať. 

  

Na týchto ľuďoch sú okrem spomínanej chybe v civilizovanosti zlé aj iné vlastnosti: sú to vynikajúci 

klamári, často šarmantní, schopní, no za ich šarmom sa neskrýva skutočný cit či nebodaj záujem o inú 

osobu. Navyše, mnohí z nich sú takzvaní ,,funkční“ psychopati, čo v preklade znamená asi toľko, že 

väčšinu života nesedia v base za masovú vraždu, ale sú začlenení do ,,bezbrannej“ spoločnosti, kde 

si nenápadne plnia svoje neprijateľné potreby vhodným spôsobom (ktorýže seriál to pripomína?). A aj 



preto ich to láka na konfliktné pracoviská plné boja a risku, ako je Wall Street. Vychádza to tak, že každý 

desiaty zamestnanec tejto centrály finančníctva je psychopat. Drsné zistenie. 

  

To klišé na obrazovke o krutých riaditeľoch a bezohľadných makléroch je teda vedecky potvrdené. 

Psychológovia dokonca zašli tak ďaleko, až odhalili, že pri pohovoroch na tieto funkcie sa od uchádzačov 

doslova psychopatické vlastnosti vyžadujú. Nebezpečné správanie sa povyšuje na štandard tejto doby. 

Už dávno sa vie, že diktatúry dávajú nevídaný priestor sadistom a nakoniec to vyzerá tak, že divoký 

kapitalizmus dáva priestor psychopatom, respektíve ľuďom s takýmito črtami. 

  

Smutne sa napĺňa pôvodne uznanlivá fráza o finančných žralokoch. Pretože doba je zlá a všetci biológie 

znalí vedia, čo urobí žralok človeku, čo ho podráždi. Odhryzne mu hlavu – a ešte i so ziskom. 

  

Extáza liekom na posttraumatickú poruchu 

 

Jozef Kaščák, 1. ročník mgr, 11. máj 2012 | Zaujímavosti  

 

 

 

Nórski vedci predpokladajú, že droga MDMA – známejšia pod názvom extáza – môže pacientom 

pomôcť pri terapiách súvisiacich s prekonávaním posttraumatických porúch. Pacienti by sa mali uvoľniť 

a následne lepšie čeliť strachu pri retrospektívnej konfrontácii s nepríjemným zážitkom. 

  

Pal-Orjan Johansen spolu s Teri Krebs z Nórskej univerzity vedy a technológie v Trondheime 

uskutočnili pár menších štúdií s pacientmi, ktorí popri terapii dostávali MDMA. Výsledky uverejnené 

v Journal of Psychopharmacology boli natoľko sľubné, že v súčasnosti už prebiehajú ďalšie tri klinické 

pokusy financované z grantu Výskumnej rady Nórska. 

  

Súčasná liečba zaberá len na 50 percent 

Ľudia trpiaci  PTSD (posttraumatická stresová porucha) podľa Johansena zvyčajne utekajú od toho, čo 

zažili a s touto psychickou prekážkou sa nikdy nevyrovnajú. „Veríme, že pre pacientov užívajúcich 

MDMA je ľahšie čeliť spomienkam, ovládať emócie a neutekať,“ hovorí Johansen. V súčasnosti je 

štandardným spôsobom liečby terapia, počas ktorej terapeut vedie pacienta k opätovnému prežívaniu 

spomienky dovtedy, kým sa jej nedokáže bez strachu postaviť. Napriek tomu, že sa PTSD prejaví u 



menšiny ľudí s traumatickým zážitkom, akým je znásilnenie či prepadnutie, súčasná liečba zaberá len 

na 50 percent. Niekedy sa síce pacientom podáva sedatívna droga válium, tá však môže viesť k úplnému 

odmietaniu stretov s nepríjemnou spomienkou. Podávanie vália teda môže liečebný proces zničiť, keďže 

zrážky s traumatizujúcimi zážitkami sú nevyhnutné, ak sa v budúcnosti nemajú vracať. 

  

Prečo extáza 

V správe, ktorú nórski odborníci uverejnili, sa uvádzajú tri dôvody, prečo má užívanie MDMA popri 

terapii pomôcť. Prvou vlastnosťou je uvoľňovanie oxytocínu, ktorý tlmí pocity strachu a posilňuje dôveru 

pacienta k terapeutovi. Druhým faktom je, že táto droga môže prispieť k napraveniu poškodenej 

rovnováhy medzi dvoma konkrétnymi oblasťami v mozgu. U pacientov trpiacich PTSD bola pozorovaná 

nerovnováha medzi nadmerne aktívnou amygdalou a, naopak, menej aktívnym ventromediálnym 

prefrontálnym kortexom (vmPFC). Amygdala je najucelenejší región mozgu, ktorý spája emócie 

so symbolmi a je potrebný pre emocionálnu reguláciu a zároveň podmieňuje citové reakcie na strach. V 

mozgu zdravého človeka sú amygdala a vmPFC v neustálom kontakte. Nadvláda amygdaly spôsobuje 

pacientom problémy s emocionálnou reguláciou a pri dlhodobom popieraní traumy vedie k necitlivosti, 

depresiám a niekedy až k samovražde. Opak podľa Teri Krebs nastáva, keď pacient užije MDMA. 

Aktivita amygdaly je tlmená a vmPFC je činorodejší, čo vedie k rovnováhe. Poslednou dôležitou 

vlastnosťou drogy je, že v tele podporuje uvoľňovanie norepinefrínu a kortizolu, hormónov 

nevyhnutných pre emocionálnu reguláciu. 

  

Neklinické užívanie je nebezpečné 

Teri Krebs pre web Reuters/Health uviedla, že najbližšie pokusy podrobne popíšu, ako pôsobí extáza pri 

liečbe pacientov trpiaciach PTSD a či ju možno v rámci liečby podávať. „Túto oblasť by sme chceli 

skutočne podrobne preskúmať.“ Informácie o liečivých účinkoch drog sú vždy citlivé a klinické úspechy 

sa často realizujú aj v súkromí. Extáza je v Európe bežne dostupná a podľa Európskeho monitorovacieho 

centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) v súčasnosti nejestvuje v obsahu MDMA v tabletkách 

extázy žiadny trend. To znamená, že hoci by sa mal obsah MDMA pohybovať medzi 25 až 65 mg, 

zabavené tabletky obsahujú 9 až 90 mg. Preto je užívanie extázy mimo odbornej kontroly nielen trestné, 

ale predovšetkým životu nebezpečné. 

 

 

 

 

 



Túžba novinárska 

 
Michal Magušin, 2.ročník mgr., 28. september 2013 | Editoriál  

 
 

 

Mnohí moji priatelia sa k žurnalistickému remeslu dostali tak, že túžili písať. Knihy, poviedky, básne, 

vzrušujúce historky. Za každým ich dielom by bol hlboký osobný zážitok. To, čo by napísali malo meniť 

svety iných. Zimomriavky, katarzia, krása. Písali bravúrne slohové práce a na strednej škole boli 

považovaní za majstrov slova. Napísali prvé románové pokusy. Prihlásili sa na žurnalistiku, lebo sa im 

zdalo, že tento program dokáže ich talent posunúť k vytúženým métam. K sláve, nezvyčajnému životu 

bez šedivosti a k čomusi, čo považovali za šťastie. 

Na univerzite zistili, že novinárčina je skôr stresujúca práca produkujúca mediálne obsahy ako na 

bežiacom páse, sem-tam ozvláštnená vzrušujúcou udalosťou. Skúsili si nájsť svoje miesto aj v tomto - 

omnoho drsnejšom - svete. Poézia potichu odišla, romány zostali nedokončené. Niekdajší veršotepec 

a vzletný rozprávač si spomenul na dávne túžby len pri treťom pive a štvrtej cigarete po osemhodinovej 

službe v agentúre. Pričasto boli myšlienky iných svetov prikryté vrstvou pragmatizmu a každodennej 

reality. 

Ale stále existuje šanca vidieť čarovný svet tých, ktorý ho neskôr vymenili či vymenia za iný. V našej 

rubrike Poetika sú texty, ktoré píše budúci zahraničný reportér, agentúrny spravodajca, televízna 

redaktorka či drsná šéfredaktorka celoslovenského periodika. Píšu o láske, túžbe, diaľkach a večnosti. 

O šťastí, o skrytých svetoch. Keď sa ponoríte do ich riadkov, majte na mysli, že sa dozvedáte hlbokú 

pravdu o nich. Niečo, čo už nikdy a nikde inde nenájdete. Nech vás sprevádzajú slová básnika Yeatsa, 

ktorý píše: „Ale ja, úbohý, mám len svoje sny. Položil som svoje sny pod tvoje nohy. Kráčaj opatrne, 

pretože šliapeš po mojich snoch.“ 

 

 

 

 

 

 



So Zaujímavosťami sa človek proste nenudí 

 
Zuzana Lobotková, 1. ročník mgr., 12. máj 2013 | Editoriál  

 
 

 

Rozhodla som sa obzrieť dozadu, na celé svoje pôsobenie na našom milovanom Webjournale. Musím 

sa priznať, že Zaujímavosti som sa snažila naplniť aj počas mojich prvých dvoch rokov na Katedre, aj 

keď len ako prispievateľka. Väčšina mojich textov sa tam akosi hodila. Alebo som písala špeciálne pre 

ňu? Bola pre mňa láskou na prvý pohľad? 

  

To asi zase nie. Skôr si získala moje vrelé sympatie. Musím sa totiž s niečím priznať. Akokoľvek 

uznávam dôležitosť informácií a snažím sa mať nejaký ten prehľad, čo sa aktuálne deje, radšej si 

kliknem na nejaké to oddychové čítanie. Rôzne úlety, výskumy, rebríčky kadečoho naj... Aj si také veci 

skôr pamätám, čo určite charakterizuje aj niektorých z vás. Proste zaujímavosti. Hoci pre každého je to 

niečo iné. 

  

Chcem sa vám týmto poďakovať, prispievateľom súčasným aj minulým. Vďaka vám so sa dozvedela 

o šikovných ľuďoch, krásnych miestach, jedinečných projektoch, zasmiala som sa, priznávam, že som 

si aj zanadávala pri editovaní (chcem vás poprosiť, pozrite si WJ manuál, editori vás za to budú ľúbiť... 

teda ak ho dodržíte). A ďakujem za trpezlivosť v prípadoch, že som text vrátila, alebo niekam 

zapatrošila. 

  

Na záver by som chcela pozdraviť môjho nástupcu. Želám mu podobne pekné chvíle so 

zaujímavosťami, veľa dobrých textov, samozrejme podľa manuálu a hlavne nech sa on sám baví. 

A všetkým ostatným: blížia sa skúšky a štátnice, takže veľa šťastia a nech všetko zvládnete čo najskôr. 

Leto sa blíži, tak si zaujímavosti nájdete aj niekde vonku. 

 

 

 

 



O názoroch, hudbe a iných každodennostiach 

 
Kristína Jurčišinová, 1. ročník, mgr, 28. apríl 2013 | Editoriál  

 
 

 

Čaute žurnalisti a ostatní priatelia, 

 

občas sa stáva, že si pre svoj názor musíme niečo vytrpieť. A nielen ako novinári. Stačí aby sa 

nezhodoval s názorom väčšiny. Vášmu spolužiakovi sa nepáči náboženské presvedčenie, ktoré 

vyznávate, vaša mama sa rozčuľuje, lebo nechápe, ako si môžete myslieť, že na dubstep sa dá tancovať, 

váš frajer nepochopí, prečo nosíte červený rúž, aj keď podľa neho vyzeráte ako jeho babka. Bohužiaľ, 

všetky tieto veci robiť musíme. Nie preto, aby sme sa snažili za každú cenu odlíšiť, ani preto, že keď 

niekoho poriadne naštveme, budeme sa mať lepšie. Za tým, čo si myslíme musíme stáť jednoducho 

preto, že naše názory utvárajú svet okolo nás. Áno, blbosti treba prehodnocovať, veď ani my si už 

nemyslíme, že Zem je plochá doska ležiaca na chrbte korytnačky. 

Ja svoje názory v súvislosti so žurnalistikou prehodnocujem neustále. Kedysi som o novinárčine 

rozmýšľala ako o jednom z najvznešenejších remesiel, dnes si myslím, že aj keď som nebola tak ďaleko 

od pravdy, písanie o Justinovi Bieberovi a Lane del Rey je len obyčajná práca, ktorú treba prekúsnuť, 

aby ste potom mohli ísť zadarmo na nejaký dobrý koncert (prípadne prepašovať svoju spolužiačku ako 

fotografku, ako ja naposledy). 

Každopádne, tento semester sa vám prihováram prvý a posledný raz. Druhý magisterský ročník totiž 

o Kreatívnom štúdiu nechyruje. A na čo aj. Pri písaní diplomovky budeme kreatívni až-až. To mi 

pripomína, že by som vám mohla poradiť, čo prehodnotiť pri písaní o hudbe a kultúre vôbec. Hlavne si 

nerobte hlavu z umenia. Umenie tu bolo a vždy niekoho tešilo a niekoho iritovalo. Píšte jednoducho 

a keď chcete niekoho nadchnúť, musíte sa nadchnúť najprv vy. Preto píšte (pokiaľ za to nemáte 

zaplatené) len a len o vašich obľúbených interpretoch. Hawk! 

 

Vaša Kristín 

 

 

 

 



Vianočná romantika alebo gýč? 

 

Katarína Filová, 3.ročník bc, 25. november 2013 | Cestovanie  

 

 

 

„Santa is here!“ oznamuje obrovská tabuľa na drevenej veži. Nachádzame sa vo vianočnej dedinke pri 

meste Rovaniemi. Vo Fínsku nosí deťom darčeky Joulupukki, no pod týmto menom by veľa turistov 

neprilákal, preto ho nahradil jeho slávnejší kolega – Santa Claus. 

Santa je na obede 

Je august a mne ide z kolied prasknúť hlava. Síce sa nachádzame na rovnobežke označujúcej severný 

polárny kruh, a preto ani počasie nie je práve letné, ale predsa. August. Tradične sme si zvykli na 

vianočné reklamy v septembri, čokoládových Mikulášov v obchodoch v októbri a kompletnú vianočnú 

výzdobu začiatkom novembra, ale toto je aj na mňa príliš. Sme v dedinke, z ktorej Vianoce nikdy 

neodchádzajú. Sídlia tu traja Santa Clausovia, ktorí sa striedajú v osemhodinových intervaloch. S tým 

aktuálnym sa môžete stretnúť, porozprávať, vyfotografovať... Ak práve nie je na obede, ako sa to stalo 

nám. Nevideli sme Santu! Iba ceduľku s nápisom, že sa vráti o druhej. Chcete naňho počkať? Žiadny 

problém! V okolí Santovej drevenej veže nájdete desiatky suvenírových obchodov, v ktorých môžete 

stráviť prebytočný čas. Koľké to prekvapenie... 

Škriatkovia so suvenírmi 

Pohľadnicu mi v suvenírovom obchode predala drobná predavačka oblečená ako škriatok. „Thank you,“ 

zaškriekala priškrteným hlasom a zahompáľala brmbolcom na zelenej čiapke. Dodnes rozmýšľam, či 

bola táto úplná zmena na Santovho pomocníka spôsobená jej prehnaným entuziazmom, alebo sú do 

toho zamestnanci nútení. Keď som pohľadnicu vypísala, mala som na výber dve schránky – úplne bežnú, 

ktorou sa môj pozdrav dostane na Slovensko do dvoch dní, alebo vianočnú, v ktorej sa hromadia listy 

celý rok a škriatkovia ich rozpošlú pred Vianocami. Zvolila som tú prvú, aby pohľadnica neprišla domov 

štyri mesiace po mojom návrate z Laponska. 

Moderná skákanie 

Stredom dedinky vedie hrubá biela čiara, ktorá symbolizuje severný polárny kruh. Hop na jednu stranu, 

hop na druhú. Pri skákaní hore-dole vás môžu sledovať vaši známi, ktorí návšteve Santovej dedinky 

odolali a zostali doma. Santa je moderný a nainštaloval sem webkameru. Stačí teda zavolať domov, 

nadiktovať názov webovej stránky, a ak budú mať vaši známi šťastie, bude táto vymoženosť aj fungovať. 

My sme to šťastie nemali, a tak sme si zaskákali aj bez divákov. Hop na jednu stranu, hop na druhú. 

Mňam, sob! 

Videla som soba, konečne niečo pre mňa! Len ten chudák nevidel mňa, lebo bol zavesený cez plot. Teda, 

jeho kožušina. Živého lietajúceho tvora sme tu nestretli, ani s červeným nosom. Kúpiť ho ale môžete 



v kožušinovej podobe alebo konzervovaného. Čo na tom, že pri bližšom štúdiu konzervy zistíte, že táto 

lahôdka obsahuje 80% bravčového a 2% úbohého soba? Dobrú chuť! 

Drahé foto 

„Santa is here!“ oznamuje stále veľká tabuľa. No nie je to celkom pravda, vianočný pán ešte obeduje. Do 

toho hučia koledy, stále dookola, počuť cingot zvončekov a otváranie dverí suvenírových obchodov. 

Nestačím žasnúť nad tým, koľko sa ich zmestilo na taký malý priestor. Nadšené deti utekajú do Santovej 

veže, no ešte nevedia, že za fotku so svojim darčekovým hrdinom budú musieť zaplatiť asi 20€. Žiadne 

fotenie zadarmo! 

Na Santu sme nepočkali, zato sme vytrvalo stepovali pred autobusom, aby nás odtiaľto odviezol preč. 

Keby to videl chudák Joulupukki, asi by sa radšej presťahoval do južných krajín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Washington D.C. - hlavné mesto svetovej veľmoci 

 

Karina Miartanová, 3.ročník bc, 24. november 2013 | Cestovanie  

 

 

 

Jedno lietadlo strieda na oblohe druhé, turisti sa denne na imigračnom oddelení premieľajú v tisícoch a 

letisková hala znie jazykmi z rôznych kútov sveta. Vitajte v hlavnom meste Spojených štátov amerických, 

Washingtone D.C. 

Vstup do Štátov, ak sú všetky povolenia na pobyt v poriadku, nie je problematický. Najdôležitejšie slovo 

má imigračný pracovník. Z tých sa niektorí tvária ako strážcovia celej krajiny a pozerajú sa na turistov 

ako na stopercentných imigrantov. To by bolo, samozrejme, úplne normálne, keby mená týchto 

úradníkov neobsahovali „ł“, nekončili sa koncovkou „ij“ alebo ich vzhľad doslova nekričal, že pochádzajú 

z východných krajín. Holt, každý sa cíti Američanom, kto žije v Amerike. 

Stačila jedna pečiatka do pasu a stali sme sa súčasťou Washingtonu D.C. Mesta známeho z filmov, mesta 

domova amerického prezidenta, mesta ponúkajúceho nezabudnuteľné zážitky. Aj napriek tomu, že 

Washington D.C je hlavné mesto Ameriky, nie je preplnené davmi turistov a dá sa spoznať aj bez 

ustavičného predierania sa masou ľudí. 

Dva biele domy 

Dominantou mesta, ako si zrejme myslí každý cudzinec, je Biely dom. Hneď na úvod bádania po 

Washingtone D.C. však môže byť nejeden turista sklamaný. White House nie je ani zďaleka taký, ako 

vyzerá na cestovateľských fotografiách či pohľadniciach. Prehliadnuť ho nie je ťažké. Plot na hony 

vzdialený od budovy znemožňuje pohľad z blízka a bublina očakávania razom praskne. Dojem z Bieleho 

domu ešte dorazí Národný vianočný stromček. Najmä v lete. 

O dlhotrvajúcom sklamaní ale nemôže byť reč, pretože ak nie Biely dom, tak Kapitol dá cestovateľom to, 

prečo sem prišli. Veľkolepá biela stavba s dokonalou kupolou neomrzí ani po hodinách kochania sa. Veď 

kto by obetoval ten ideálny pohľad naWashington D.C. v spoločnosti horúceho slnka, mohutnej 

historickej stavby a turistov z každého kúta sveta? 

Noc má svoje čaro 

Washington D.C nespí ani v noci. Premávka je slabá, preto prenajatie bicykla na nočné potulky mestom 

bol výborný nápad! Mohutný pamätník Abrahama Lincolna vzdáva poctu jeho osobnosti a s výhľadom 

na vysvietený Monument, ktorého odraz sa hýbe na vodnej hladine, je to zrejme všetko, čo turista 

potrebuje. Kde-tu sa pomedzi stromy mihne nočný bežec a Washington D.C. nám ukazuje svoju 

romantickú, ničím nenarúšanú odvrátenú tvár dňa. Amerika je právom hrdá na osobnosti, ktoré 



preukázali svoju veľkosť krajine. Poctu Martinovi Lutherovi Kingovi vzdáva nielen nápis „I have a 

dream“ pred Lincolnovým pamätníkom, ale aj jeho obrovská socha neďaleko miesta zasvätenému 

obetiam druhej svetovej vojny. Sochy vojakov pohltené tmou budia rešpekt a strach z vojenských časov 

zároveň. 

Avšak až panoráma, na ktorú upiera svoj zrak americký aktivista Martin Luther King v nadživotnej 

veľkosti, vybije dych nadšeným cestovateľom. Jeffersonov memoriál ani z diaľky nepopiera svoju 

veľkoleposť. Vodná hladina s odrazom pamätníka len pridáva miestu na atmosfére. S vychádzajúcim 

slnkom sa mesto zapĺňa a zas na niekoľko hodín stratí intimitu. Nočný Washington D.C. je krásny a 

čierna tma na jeho pôvabe vôbec neuberá, práve naopak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovensko - skutočné srdce Európy 

 

Kristína Antalová, 1. ročník bc., 22. november 2013 | Cestovanie  

 

 

 

Na Slovensku sa nachádza geografický stred Európy, je ním veža kostola v Kremnických Baniach. 

V katastri obce Kremnické Bane (Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom), 4 kilometre vzdialenej 

od mesta Kremnica, sa nachádza gotický kostol svätého Jána Krstiteľa. Jeho veža sa v súčasnosti 

považuje za geografický stred Európy.  Symbolickým zobrazením je neopracovaný kameň umiestnený 

neďaleko kostola. 

Kostol mal stáť na inom mieste 

Pôvodný kostol zo začiatku 13. storočia bol niekoľkokrát prestavaný, najvýznamnejšou prestavbou 

prešiel v 16. storočí. Dominantou interiéru je oltár s barokovým obrazom sv. Jána Krstiteľa a pôvodnými 

plastikami baníkov z 18. storočia po jeho oboch stranách. Zaujímavosťou interiéru  je aj dvojposchodový 

drevený chór. Kostol bol pôvodne postavený pre obce Kremnické Bane, Krahule, Kunešov a Turček, 

preto je situovaný v odľahlej lokalite. 

Kostol v období rokov 1969 až 1990 chátral a bol niekoľkokrát vykradnutý. Na financovaní jeho 

rekonštrukcie na začiatku 90. rokov sa podieľali aj pôvodní nemeckí obyvatelia, ktorí  boli z neďalekých 

obcí vysťahovaní po druhej svetovej vojne. V súčasnosti je kostol pod správou rehole bratov kapucínov, 

ktorej kláštor sa nachádza v blízkosti. 

Zvláštnosťou je, že podľa povesti, ktorá o tomto kostole hovorí, mal byť pôvodne postavený na inom 

mieste a pravdepodobne by tak nebol určený za stred Európy. 

 

Nie je stred ako stred 

Nakoľko územie Európy je veľmi členité, určiť jej  jednoznačný stred je nemožné. Na titul stred Európy 

si nárokuje dvanásť európskych miest. „Srdce Európy“ sa tak nachádza nielen na Slovensku, ale aj 

v Poľsku, Česku, Nemecku, Estónsku, Litve, Bielorusku, Rakúsku či na Ukrajine.    

 

 

 

 



Homo Sapiens Celebritiens 

 
Kristína Dugovičová, 3. ročník Bc, 22. november 2013 | Glosujeme  

 
 

 

Čo to vlastne Homo sapiens celebritiens je? Zvláštny druh, ktorý sa vyvinul z druhu Homo sapiens 

sapiens. Tento druh žije vo veľkých čriedach. Združujú sa najmä vo väčších mestách a ich okolí. Na 

území Slovenska sa najväčšie zoskupenia vyskytujú v Bratislave. 

Počas roka, najmä v zime, často migrujú do teplejších krajín, kde prebývajú na jachtách, vo vilách 

a luxusných dovolenkových rezortoch. Väčšina týchto jedincov nie je spokojná so svojím menom, ktoré 

získali na Slovensku po narodení, preto sa snaží premenovať sa na niečo znejúce viac „ingliš“. Prípadne 

sa snaží odstrániť zo svojho mena aspoň koncovku ová/ový alebo ič/ičová. 

Od druhu Homo sapiens sapiens sa odlišujú aj niektorými výraznými črtami, najmä črtami v oblasti 

tváre u samíc tohto druhu. Každá z nich má namiesto pier takzvaný „duck face“, lifting tváre, 

podvihnuté viečka a vyhladené vrásky. Okrem toho majú výrazne väčšie a pevnejšie, plastickejšie 

poprsie ako druh Homo sapiens sapiens. Po celom tele majú znaky ako Chanel, Gucci, Guess, Louis 

Vuitton a Dior. U tohto druhu je prirodzená polygamia. V období párenia sa samce zdržujú v ich 

prirodzenom prostredí, ktoré tvorí prevažne množstvo nočných klubov, kaviarní a značkových 

reštaurácií. Tu si hľadajú svoje partnerky na párenie. Treba však podotknúť, že niektorí jedinci sú 

schopní páriť sa s viacerými samičkami naraz. Nie vždy to však robia kvôli rozmnožovaniu. Pre svoju 

popularitu potrebujú prezentáciu v médiách. Mnoho nových jedincov sa „liahne“ v chovných 

staniciach. Medzi najznámejšie patria Vyvolení, Big Brother, Farmár hľadá ženu a Farma. 

Pre vašu osobnú bezpečnosť a zdravý rozum odporúčame, aby ste sa druhu Homo sapiens celebrities 

radšej vyhýbali. Tento druh totiž môže spôsobovať rôzne druhy šokov, závažných chorôb a v najhorších 

prípadoch aj úplné vyšinutie. 

 

 

 

 

 

 



„Každý občas potřebuje svou světlušku, aby viděl ty, 
co žijí ve tmě...“ 

 
Petra Múčková, 2.ročník bc., 22. november 2013 | Médiá  

 
 

 

Galaprogram som zachytila iba náhodne, ale som rada, že som neprepla a pozerala ďalej. Večerom 

sprevádzali Adela Banášová a Pavol Liška. Světluške prišlo zablahoželať mnoho známych aj 

menej neznámych hostí. Vidiaci i nevidiaci spestrili program tancom a spevom. Neskutočnú atmosféru 

dotváral aj 160-členný Světluščí spevácky zbor. Z celého vysielania bolo cítiť obrovskú ochotu 

účinkujúcich pomáhať druhým. Hlavne nezištne a bez nároku na honorár. 

Patrónka nadácie, Aneta Langerová, a Eliška Balzerová si na vlastnej koži odskúšali, aké je to nevidieť. 

V rámci reportáže Den Potmě, ktorá bola počas slávnostného večera odvysielaná mali diváci možnosť 

vidieť, ako sa popasovali s touto neľahkou úlohou. Aneta totiž trénovala na futbalový zápas po slepiačky 

a pani Balzerová okúsila, aké môže byť komplikované uvariť si čaj alebo natrieť chleba bez pomoci zraku. 

Neviem si predstaviť, aký šok to pre človeka musí byť, keď z ničoho nič stratí zrak. V tom momente si 

uvedomí, že veci, ktoré boli preňho doposiaľ dôležité, až tak podstatné nie sú. Začne vnímať svet úplne 

inak. Vnemy k nemu prenikajú pomocou hmatu, čuchu, sluchu alebo chuti. 

Mnohí z tých, ktorým Světluška pomáha v každodennom živote, sa odvážili vyjsť na pódium pred masu 

ľudí a ukázať svoj talent a nadanie. Medzi nevidiacimi sa nachádza veľké množstvo šikovných 

tanečníkov, spevákov a umelcov. Možno práve to, že nevidia im dovoľuje vcítiť sa do umenia lepšie a viac 

ako nám ostatným... A za to si v pražskej Lucerne a určite aj mimo nej, zaslúžili obrovský potlesk 

a uznanie. 

Po celý večer prebiehala zbierka, na ktorú, podľa mňa závratnou rýchlosťou, pribúdali príspevky od 

jednotlivcov, celých rodín až po firmy a organizácie. Počas 80tich minút vyzbierali vyše 3,3 milióna 

českých korún. Na Slovensku je obdobnou organizáciou Nadácia bielej pastelky, ktorá sa snaží zlepšiť 

život nevidiacich u nás. Mám však pocit, že naši susedia prikladajú tejto problematike omnoho väčšiu 

dôležitosť ako my a mohli by sme si z nich vo viacerých veciach brať príklad. 

 

 

 

 



TA3? Nie, ďakujem. 

 
Lucia Záčiková, 1. ročník mgr., 19. november 2013 | Médiá  

 
 

 

Vždy som bola toho názoru, že človek by sa nemal zbytočne vyjadrovať k témam, ktorým nerozumie. 

Nemyslím, že som kompetentná sa vyjadrovať ku jednotlivým kandidátom či finálnym výsledkom, ale 

zato sa veľmi rada vyjadrím na tému sprostredkovania informácií o priebehu týchto, nízkou účasťou 

poznačených, volieb. 

  

Mám celkom čerstvo v pamäti obdobie, kedy som považovala televíziu TA3 za seriózne médium. To, že 

TV JOJ prináša každý večer „kozu Milku“ ako hlavnú správu v televíznych novinách sme si už asi všetci 

zvykli. TA3 som však vyhľadávala pre objektívne a aktuálne informácie. Práve tie, ktoré som myslela, že 

mi ponúknu lepšie ako konkurenčné televízie. 

  

Od istého obdobia som však u seba pocítila tendenciu prepínať aj túto stanicu. Jednostranne zameraný 

obsah s neprofesionálne vystupujúcimi redaktormi mi naozaj nebol po chuti. 

  

Práve preto spôsob, akým pristúpili k sprostredkovaniu výsledkov volieb divákom, ma skutočne dojal. 

Grafické spracovanie muselo zabrať naozaj veľa času a odvahy, výsledky totiž zobrazovali priamo 

z webovej stránky Štatistického úradu. Nič viac, nič menej. To, čo sa dalo jednoducho a rýchlo znázorniť, 

úplne „odflákli“. Ak bola dôvodom predpokladaná nízka sledovanosť v nočných hodinách, tak potom mi 

neostáva nič iné ako pogratulovať k tomuto profesionálnemu prístupu tzv. spravodajskej televízie. 

  

Ďalším milníkom sa stal vysielací čas. Oficiálne vysielanie televízie TA3 trvá do 1:00 ráno. V tomto čase 

výsledky volieb však ešte neboli úplne spracované. Aký je teda postup? Božechráň, aby spravodajská 

televízia vysielanie nebodaj o kúsok predĺžila. Pred koncom zverejnenia predbežných výsledkov sa pre 

istotu rozlúčme s divákmi. Však je sobota, asi to netreba zbytočne preháňať. 

  

V neposlednom rade nesmiem zabudnúť na šarmantného pána Bielika. Pán redaktor určite celý čas 

čakal, kedy prídu na rad otázky na kandidátov, aby ich mohol prekvapiť tými svojimi konšpiračnými. 

Pán Bielik si totiž dokáže nájsť konšpiračnú teóriu asi naozaj vo všetkom a nesklamal ani tentokrát. Jeho 



„obeťou“ sa stal kandidát na bratislavského župana Daniel Krajcer. Pán Bielik nezabudol spochybniť 

výber miesta, na ktorom politik trávil tento volebný večer. Daniel Krajcer sa však ani napriek opakovanej 

nezmyselnej otázke nedal vyviesť z miery a duchaplne zareagoval: ,,Pán Bielik, touto otázkou ste si len 

potvrdili svoju povesť.“ Presne tak. Nesklamal. 

  

V tomto svete je už naozaj nespočetné množstvo spôsobov, ako sa dostať k relevantným informáciám, 

ktoré potrebujete. Preto ak budem nabudúce chcieť vedieť niečo viac, niečo už vymyslím. Ak však niekde 

začujem TA3, poviem len jedno. 

  

Nie, ďakujem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Printed Blog - Virtuálny svet na papieri 

 
Radka Morongová,1. ročník Mgr., 10. november 2013 | Médiá  

 
 

 

V dobe, kedy sa skutočný svet prenáša na internet, časopisy pomaly vyraďujú z hry internetové 

magazíny, v dobe, keď si do stánku chodíte kupovať už len lístky na MHD a cigarety, sa Joshua Karp 

rozhodol urobiť presný opak. Preniesol virtuálny obsah na papier a v roku 2009 svetlo sveta uzrel The 

Printed Blog. 

Nič zvláštne, poviete si, no čo robí tento magazín špeciálnym je fakt, že je zostavený výlučne 

z blogových príspevkov a fotografií.  Nemá teda žiadny stály redakčný tím, a ak by ste disponovali 

perfektnou angličtinou a obsah vášho blogu by bol dostatočne zaujímavý práve pre čitateľov, ktorí 

nevyznávajú mainstream, v The Printed Blog by ste si určite našli miesto. 

Mnoho odborníkov vidí práve v blogoch záchranu printových magazínov. Samozrejme, že by ste si 

obsah magazínu mohli prečítať na každom jednom blogu, rýchlo a bez ujmy na peňaženke, ale to by ste 

zďaleka minuli pointu tohto počinu. 

Ako sme už spomenuli The Printed Blog začal vychádzať v januári roku 2009 v Chicagu. Zaobstarať si 

ho obyvatelia „Windy city“ mohli jednoducho, každé ráno sa rozdával na staniciach metra. Keďže 

Joshua Karp a jeho tím zrejme doma dojnú kravu na doláre nemali, tento model, nech bol akokoľvek 

dobrý, dlho fungovať nemohol. 

Preto sa v roku 2010 dal dohromady s renomovaným a dosť kontroverzným fotografom Tylerom 

Shieldsom. Ten do magazínu priniesol za fúrik kontaktov, a tak sa na obálke začali objavovať aj 

celebrity. Pozmeniť museli aj stratégiu predaja a to tým, že The Printed Blog začali naozaj predávať. Ak 

sa k nemu zákazník chce dostať, musí si ho predplatiť. Sami to odôvodnili tým, že každý prispievateľ, 

každý bloger, si jednoducho zaslúži byť za svoju prácu platený. 

The Printed Blog nie je určený pre mainstreamového čitateľa, nenájdete tam to, čo vám ponúka 

súčasná tlač. Do každého vydania sú vyberané naozaj hodnotné a často kontroverzné články 

a fotografie. Nečakajte žiadnu bulvárnu vatu. Ako sa vyjadril sám tvorca magazínu, Josh Karp na ich 

oficálnej stránke: „Ak vás obsah magazínu neuchváti, tak sme neurobili dobre svoju prácu. Ak po 

vydaní každého jedného čísla nestratíme pár čitateľov, tak sme s najväčšou pravdepodobnosťou boli 

zbabelí a leniví!“ 

Licencie na produkciu Printed Blog už odkúpili aj kolegovia z Ruska či Portugalska a to je vraj len 

začiatok. My, bohužiaľ,  môžeme tento magazín sledovať len online na stránke theprintedblog.com. 

Ak teda ovládate angličtinu, kliknite si na stránku a my vám garantujeme, že sa k vám dostane naozaj 



hodnotný obsah, čo sa týka článkov, aj fotografií. Ak Boh, alebo hocikto iný, dá, tak raz niečo také 

vznikne aj u nás, talentovaných blogerov a fotografov tu totiž máme viac než dosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eva Bachletová: Ak dlhšie nepíšem, moja duša aj 
mozog protestujú 

 
Michal Magušin, 2.ročník mgr., 28. september 2013 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Prešla búrlivou mladosťou, viacerými ťažkými životnými situáciami, učila stovky študentov, 

napísala desiatky textov. Je vysokoškolská učiteľka, publicistka, poetka, prozaička, esejistka. Po 

dvoch kniháchStriptíz mojich pocitov a Štyri roky so slimákom nedávno vydala ďalšiu 

hlboko úprimnú publikáciu Riadky bytia. Rozprávali sme sa ňou o jej literárnom aj osobnostnom 

raste, pocitoch a názoroch, inšpirácii či o neutíchajúcej vnútornej potrebe tvoriť. 

 

Svoju prvú knihu Striptíz mojich pocitov ste napísali ako vysokoškoláčka. Je 

písaná  denníkovou formou, plná až šokujúco priamych vyznaní, otázok a túžob. Končíte 

ju pôsobivými slovami: "Dopisujem túto knihu. Môj súkromný očistec. S chuťou dávna 

na ústach a na jazyku. Cítim vône lások a priznaní. Všetko si pamätám." Ako vnímate 

po viac ako dvadsiatich rokoch svoj knižný debut? 

Môj knižný debut vyšiel v roku 1993, čiže dva roky po ukončení vysokoškolského štúdia. Som rada, že 

tá knižka vyšla, napokon pri jej zostavovaní som vychádzala zo súkromných poznámok o svojom bytí, 

čiže z denníka. A pre mnohých mojich rovesníkov je táto knižka akýmsi pripomenutím mladosti 

a komplikovaného štartu do života po politickom prevrate v roku 1989. 

Aj vo vašej doteraz poslednej knižke Riadky bytia píšete o hlboko vnútorných veciach, 

ktoré zažívate. Čo vás motivuje byť ku čitateľovi tak úprimná? Nemal by si človek 

niektoré pocity uchovávať vo svojom najhlbšom vnútri, prípadne o nich rozprávať len 

najlepším priateľom? 

Keď som mala asi pätnásť, šestnásť rokov začala som písať prózu a poéziu. Moja mama bola šokovaná, 

kde sa to vo mne berie... Myslím si, že každý z nás má na tomto svete svoje určenie. Jedným z mojich 

poslaní je hovoriť a komentovať život - či už svoj, alebo život našej generácie či život v našej krajine. 

Samozrejme, rokmi som sa naučila svoju citlivosť voči svetu predsa len trochu korigovať a dnes sa 

snažím písať tak, aby som čitateľom odovzdala niečo pozitívne. A zároveň, aby som pretlmočila to, čo 

cítia a prežívajú mnohí z nás. Myslím si, že formou tvorby dokážem niekedy lepšie pomenovať stav 

sveta a seba, ako v bežnom rozhovore s priateľmi. 

Pri čítaní niektorých vašich úvah som sa nevyhol myšlienke, že veľmi citlivo vnímate a 

negatívne javy nášho sveta, čiastočne sa vzdávate nádeje na veľkú zmenu zlých pomerov 



a skôr sústreďujete svoje "volanie" na Boha, život po živote, dokonalejšiu realitu. 

Súhlasíte s týmto tvrdením? 

Ako dvadsaťpäťročná som stala veriacou, hlásim sa k evanjelickej cirkvi a viera naozaj zmenila môj 

život. To bol najpodstatnejší zlom v mojom živote a ja som konečne našla to, čo som roky hľadala. Áno, 

moje texty spájam s volaním k Bohu a po Bohu. Záleží mi na tom, aby som prebudila u ľudí záujem 

o Boha, o vyššie duchovné princípy. Záleží mi na tom, aby ľudia boli zmierení s Bohom, boli spasení 

a mali nádej večného života. Tým sú moje texty aj skrytou či otvorenou misiou. Musím však povedať, že 

aj keď komentujem negatívny stav ľudstva, som presvedčená že svet je stále plný dobrých ľudí, ktorí 

majú dobré, otvorené srdcia a sú vyslancami nebies. 

V čom sa zmenila vášnivá autorka Striptízu mojich pocitov počas cesty k Riadkom 

bytia - z hľadiska literárneho a z pohľadu vývoja osobnosti? 

Myslím si, že som ostala verná istej forme vyjadrovania – spájam poéziu s prózou aj v úvahách či 

esejach. A dúfam, že som „trochu“ aj dozrela, som menej kritická voči rôznym ľudským prejavom 

a menej sa sústreďujem na malicherné skutočnosti. Teší ma, že v zahraničí sa tím jazykovedcov 

zaoberá aj mojou literárnou tvorbou – v jazykovednom periodiku v Nemecku vyšli viaceré štúdie, ktoré 

hodnotia stupeň kreativity a úroveň mojich jazykových prostriedkov v textoch. Tiež sa v Českej 

republike pripravuje publikácia, kde bude na veľkej ploche hodnotená práve moja tvorba. Myslím si, že 

toto ocenenie je to najlepšie, aké som mohla dosiahnuť. 

Vaša prvá kniha a nedávno vydané Riadky bytia majú podľa mňa hlboký jednotiaci 

motív, ktorým je túžba. Po domove, blízkych ľuďoch, láske, Bohu. Kedy bývate šťastná, 

čo považujete za šťastie? 

Šťastná som, keď mám pri sebe ľudí, ktorých mam rada a ktorí majú radi mňa. Keď som zdravá 

a môžem byť užitočná Bohu a svetu. Životné okolnosti ma naučili veľkej pokore voči každodennosti 

a naučili ma vážiť si chvíle radosti, uvoľnenia, pokoja. A samozrejme, šťastná som keď môžem písať 

a pracovať na niečom, čo má nadčasový význam. 

Okrem troch knižných próz (Striptíz mojich pocitov, Štyri roky so slimákom, Riadky 

bytia) ste publikovali desiatky poetických útvarov, reflexií, esejí, zamyslení. Čo z vašej 

tvorby si najviac ceníte a prečo? 

Predovšetkým som vďačná za príležitosti, ktoré sa mi dostali   – že som svoje texty mohla publikovať 

a zverejňovať. Vďaka nim som sa aj literárne a profesijne posúvala. Za každým textom, ktorý nájdete 

napríklad v Riadkoch bytia, je istá emócia, zážitok, skúsenosť. Nedokážem písať o tom, čomu 

nerozumiem, čo som neprecítila, čomu nedôverujem. Chcem byť autentická vo svojich výpovediach. Či 

už sú to úvahy, alebo poézia. Keď som počas minulého leta zostavovala knižku Riadky bytia, tak som 



v podstate nanovo „prežila“ všetky texty a emócie opäť. Bolo to veľmi poučné zistenie a zároveň aj 

veľmi psychicky namáhavé. 

Aký je pre vás rozdiel vo vyjadrovaní prostredníctvom poézie a prózy? Čo sa musí vo vás 

odohrávať, aby ste napísali báseň - musí ísť o silný impulz, alebo sa čisto racionálne 

rozhodnete, že idete napísať niečo poetické a "pustíte sa do toho"? 

Mnoho úvah, esejí vzniklo „akoby“ na objednávku. Dostala som témy, na ktoré som mala reagovať, a to 

sa mi páčilo. Dokonca aj niektoré básne som tak napísala. Iné texty vznikali ako súkromný komentár. 

Každý tvorivý človek potrebuje impulzy. Pozitívne či negatívne. Ale nemožno vždy čakať na „múzu“, že 

priletí a pošepká dačo zázračné umelcovi do ucha. Tvoriť treba priebežne a v tom je pre umelca dôležitá 

istá sebadisciplína. A viem aj to, že ak dlhšie nepíšem, moja duša aj mozog protestujú. 

Máte profesionálne PR a snažíte sa prostredníctvom tvorby aj finančne si prilepšiť? 

S formami „PR“ som sa začala kamarátiť viac ako pred dvanástimi rokmi, keď som začala pracovať 

v prostredí evanjelickej cirkvi, kde som mala na starosti mediálnu komunikáciu. Táto pozícia ma 

naučila komunikovať s médiami a verejnosťou, komunikovať mediálne obsahy cirkvi. Čiže toto bola 

moja škola a počas ďalších rokov pokračujem v tejto forme komunikácie, keďže som propagovala 

množstvo kresťanských a umeleckých projektov (napr. duchovné opery Víťazoslava Kubičku), ako aj 

programov a podujatí z prostredia univerzity. Samozrejme, je príjemné mať niekoho kto vám urobí 

„PR“, ale mňa život vedie inak. O vlastnú propagáciu sa starám sama a myslím si, že v rámci 

nekomerčných projektov, ktoré robím je to úspech. A či si dokážem prostredníctvom tvorby zarobiť? 

Úprimne ste ma pobavili. Keďže je moja tvorba duchovná, filozofická, a teda nekomerčná, tak sú moje 

honoráre naozaj veľmi symbolické alebo žiadne. Robiť biznis na Božích veciach – to naozaj nie je môj 

štýl! 

Ktorá Eva Bachletová je reálnejšia a autentickejšia: tá, ktorá na univerzite pracuje so 

študentami, rieši odborné otázky, manažuje; alebo tá, ktorú máme možnosť vnímať cez 

hlboko osobné eseje, úvahy, poéziu a celkovo literárnu tvorbu? 

Ťažko povedať, kedy som to naozaj ja. (úsmev) Ale vážne. Potrebujem aj istú dynamiku vo svojom 

živote, no rovnako potrebujem aj pokoj, aby som mohla tvoriť. Všetko so všetkým súvisí. No fakt je, že 

to čo po mne ostane ako nejaká stopa – spomienka, je najmä dielo, ktoré som vytvorila. Či už ako 

publicistka, esejistka, poetka. 

"Sme ako ruže. /.../ Aj naše duše vydávajú vône a stopy," píšete v mojej 

najobľúbenejšej reflexii "Je neskoro na báseň" v knihe Riadky bytia. Akú vôňu a stopy 

podľa vás zanechávajú súčasní slovenskí autori a špeciálne autori poézie? Nezažívame 

na Slovensku či vo svete krízu tvorby, keďže minimálne na našom trhu neregistrujem 



veľkých a uznávaných mladých básnikov, ako kedysi bol Ján Smrek, Ivan Krasko a 

podobne? 

Poézia je skratka múdrosti. Je to poznanie, ktoré sa autorovi dostane alebo nedostane. Niekto 

potrebuje na vyjadrenie veľa slov, niekto menej. Nemyslím si, že je to s našou poéziou také biedne, len 

je priveľa slov na výber... Sme priveľmi zahltení informáciami a textami. Ale ja mám napríklad rada 

z básnikov napríklad Charlesa Bukowskeho, alebo Miroslava Váleka, ale aj staršiu literárnu generáciu 

básnikov. A mám rada tvorbu náboženskej poetky Zlatice Oravcovej, už nežijúcej evanjelickej farárky. 

Dnes je mnoho autorov, ktorí dobre píšu, len nemajú to známe „PR“, aby sa svet o nich dozvedel. 

Pôsobíte na Katedre žurnalistiky  FiF UK a máte za sebou prácu vo viacerých médiách. 

Keby ste sa mohli bez ohľadu na financie či iné okolnosti slobodne rozhodnúť, boli by 

ste radšej učiteľka/pedagogička; žurnalistka alebo spisovateľka? 

Bolo by skvelé, ak by som mala istotu lepšieho finančného ohodnotenia ako pedagogičky. Ale v to už 

naozaj nedúfam. Vždy som chcela písať, tvoriť a pracovať v nejakom vydavateľstve. Slovom, pracovať 

s knihami. Uvidíme, aké má Pán Boh so mnou ešte plány. 

Ako vnímate vašu budúcnosť z hľadiska literárnej tvorby? 

V súčasnosti sa snažím prezentovať svoju novú knihu medzi čitateľmi, čo je výborná životná skúsenosť. 

Ostatné je na Božej milosti. Dúfam, že ešte budem mať príležitosť niečo povedať svetu a nezáleží na 

forme. Rada by som vydala básnickú zbierku, keďže moje verše sú „roztratené“ v rôznych periodikách. 

A dúfam, že rozšírim aj fejtónovú tvorbu, pretože humor používam ako ventil, ako formu sebairónie. 

Smútku je na tomto svete priveľa, ľudí treba aj trošku pobaviť. Samozrejme, nie na úrovni „reality 

show“ a inej prostoduchej zábavy. 

A som tiež vďačná Bohu za to, že som mohla aspoň časť tvorby sústrediť na môj literárny web 

(evabachletova.sk) s rovnomenným názvom ako moja kniha – Riadky bytia. Lebo moje bytie sa naozaj 

nachádza v riadkoch, ktoré posielam čitateľom, poslucháčom ako odkaz, posolstvo a pozdrav. 

 

 

 

 

 



Rozhovor s Pavlom Rankovom 

 

Silvia Škanderová, 1. ročník bc, 21. apríl 2013 | Osobnosti univerzity  

 

 

 

Zastihli sme ho v kancelárii na Katedre knižničnej a informačnej vedy, kde pôsobí ako vedúci katedry. 

Jeho spôsoby sú veľmi distingvované a príjemné, jeho rozprávanie vás zaujme okamžite. Na nič sa nehrá 

a s humorom sebe vlastným sa vie i skritizovať. O literatúre i o ostatnom umení sme podebatovali so 

spisovateľom Pavlom Rankovom. 

 

Skôr ako spisovateľa, som Vás spoznala  ako pedagóga. To, ako ste viedli seminár, ktorý som 

navštevovala, ma veľmi ovplyvnilo a povedala som si, že takto si predstavujem hodiny strávené na 

vysokej škole. Debatovali ste s nami o tom, čo máme radi a aké máme názory. Čo je pre Vás teda vo 

Vašom živote podstatnejšie? Písanie alebo učenie? 

Pre mňa je dôležitejšie, aj keď by som to nemal na pôde školy povedať, písanie. Lebo sa mi zdá, že ak by 

som literatúru robil dobre, je to vec, ktorá určite prežije. Samozrejme, ak človek dobre učí, tak si to 

študenti zapamätajú, ale keď by som mal vec trošku zveličiť, tak: „Ktorého pedagóga z čias Shakespeara 

alebo Homéra dodnes citujeme alebo ho používame?“ Takže predsa len časový presah je určite pri 

beletristickom písaní väčší ako pri štandardnom učení a prednášaní na vysokej škole. 

Ale napĺňa Vás aj táto činnosť? 

Áno, určite že ma napĺňa a nepovažujem ju len za formu štipendia na to, aby som mohol písať. Je to 

činnosť, ktorá by určite bola moja najobľúbenejšia, ak by som nepísal. 

V jednom rozhovore som sa dočítala, že Vás k próze priviedla vojenčina – prostredie, izolovanosť od 

blízkych... Stotožňovali ste sa vtedy s nejakým literárnym hrdinom? Mali ste už vtedy v hlave nejaké 

námety? 

Keď som bol na vojenčine, to čo ma zaujalo na kasárňach bolo skôr „kafkovské“ prostredie. Nie 

konkrétny hrdina, ani nie konkrétny príbeh, ale samotný model komunikácie, aký tam fungoval; model 

života, totálna odosobnenosť a absolútna byrokracia a podriadenie jedného človeka inému človeku. A to 

je, myslím že svojím spôsobom, charakteristické pre to, čo sa dnes označuje ako kafkovský svet. Takže 

skôr to bolo o atmosfére, ako o konkrétnych príbehoch, hoci samozrejme, že o vojne a o vojenčine 

vznikalo plno zaujímavých príbehov od Čiernych barónov až po pripravovanú poviedkovú knižku Braňa 

Hochela zo súčasnosti. Čiže ten svet absurdných príhod na vojenčine má svoju literárnu reflexiu. Mne 

však nešlo o príhody, ale o fungovanie sveta alebo o model sveta. 

Keď sa na to pozriete spätne, považujete to za prínosnú skúsenosť? Je takéto niečo vôbec podstatné? 

Podstatné to bolo, ale nie v pozitívnom slova zmysle. Je to dôležitá skúsenosť a myslím si, že veľmi 

podobná je skúsenosti z väzenia. Tam fungujú aj veľmi podobné medziľudské vzťahy Lepšie nezažiť. Keď 

to už však človek zažije, tak ho to poznačí na celý život. 



Pri Vašom románe Stalo sa prvého septembra ste prešli k niečomu, čo bolo u nás skôr výnimkou. Myslím 

tým obdobie, ktoré možno všetci veľmi dobre poznáme, ale neexistuje o ňom skoro žiadna beletria. Mali 

ste k tomu svoje osobné dôvody, alebo ste si povedali: “Tak toto ma zaujíma, idem do toho...“? 

Spájajú sa s tým dve veci. Veľmi ma zaujímalo obdobie 1938 až 1968 bez ohľadu na príbehy jednotlivcov, 

ako veľmi podivuhodná etapa v dejinách Slovenska. A keď človek píše beletriu a nie historickú odbornú 

knihu, tak potom musí pracovať s individuálnymi osudmi, a nie len s osudmi národa alebo nejakého 

väčšieho spoločenstva. Mne išlo o to, spojiť malú históriu, ktorú zažívajú jednotlivci, s veľkou históriou, 

ktorú zažíva národ alebo región. 

Tento román ste pretavili i do divadelnej podoby. Aký je Váš postoj k divadlu? Viete si predstaviť, že by 

ste tvorili výlučne pre divadlo? Alebo ste radšej v polohe diváka? 

Ja určite nie som autor pre divadlo a toto dramatické písanie bolo len jednorazové vybočenie a spätne si 

myslím, že som to ani neurobil veľmi dobre. Divadelnú adaptáciu prózy som si vlastne robil sám, no 

a problém bol v tom, že som nedokázal škrtať tak radikálne, ako bolo potrebné. Hra trvala dve hodiny aj 

desať minút a boli to nepretržité dialógy. Ako divák mám rád spektakulárne predstavenia, kde sa až tak 

veľa nemusí hovoriť, ale je sa na čo pozerať. V tejto hre sa bolo na čo pozerať, bola tam prekrásna scéna, 

herci podali výborné výkony, veľmi dobrá hudba, kostýmy boli mimoriadne podarené, ale najslabší 

článok podľa mňa bol môj text. 

Takže sa na seba v tomto prípade pozeráte kriticky... 

Nie, pozerám sa na seba objektívne a najslabší článok bol môj text a všetko ostatné v predstavení bolo 

vynikajúce. 

Odhliadnuc od profesionálov „od fachu“, ako vnímate názory alebo kritiku od obyčajných ľudí? 

Samozrejme, že pochváliť je vždy jednoduchšie a to sú aj reakcie, ktoré prevládajú. Ale mám jednu takú 

zaujímavú príhodu, ktorá sa mi stala v Nitre. Pani mi dávala podpisovať román Stalo sa prvého 

septembra a hovorí mi: „Viete, ja som si vás obľúbila už cez vaše tri vynikajúce poviedkové knihy a po 

nich som sa veľmi tešila, že ste napísali román.“ Ja som jej medzitým písal venovanie na titulnú stranu 

a ona pokračovala: „No a veľmi som sa tešila a som z toho románu veľmi sklamaná...“ (smiech) To bolo 

úžasné, že ona si ju dávala podpisovať, začala tým, že ako sa jej veľmi páčili tie poviedkové knihy 

a skončila tým, ako bola napokon z toho románu sklamaná. 

Ale povedala to aspoň v takej milej forme... 

Musel som sa na tom veľmi smiať. Ona sa nesmiala, ona povedala úprimne, čo si myslí a mne to prišlo 

veľmi smiešne. Ten kontext... Očakával som, že príde vyvrcholenie, pointa, že tento román je úplne 

prelomový. A naopak prišlo vytriezvenie. 

Vo svojej práci sa dotýkate minulosti. Fascinuje Vás nejaké obdobie, do ktorého by ste sa chceli pozrieť 

ako nezúčastnený pozorovateľ? Ak by sa dalo, s kým z minulosti by ste sa rád porozprávali? 

Ako nezúčastnený pozorovateľ je to úplne iná vec, ako otázka, ktorá by znela, že v akom období by chcel 

človek žiť. Potom by záležalo na tom, čím by chcel byť, viac ako v ktorom období. Ale pokiaľ ide o otázku 



nezúčastneného pozorovania, že by bol človek iba ponorený do virtuálnej reality, tak mňa by najviac asi 

zaujímalo skôr antické obdobie, ktorému som sa nikdy literárne nevenoval. Sú tam niektoré veci veľmi 

fascinujúce a miešajú sa s tým i profesionálne záujmy. Mňa by napríklad zaujímalo to, ako sa vôbec 

vyvinula idea písma. Ako sa zrodilo to, že niekto prišiel na nápad, že budeme mať písmo. Od nejakých 

jednoduchých čiarkovaných záznamov, kedy čiarka označovala len množstvo alebo počet, prejsť na slová. 

Kedy sa to slovo alebo znak slova oslobodil od grafickej podoby, ktorá mala slovo pripomínať. Tak to by 

som chcel pozorovať, keby som mal možnosť vybrať si obdobie. Nie obdobia, ktoré som literárne 

popisoval. 

Kto Vás vo Vašej tvorbe najviac na začiatku podporoval? 

Ja myslím, že zo strany okolia to bolo neutrálne. Vždy som to bral ako hobby a až v posledných rokoch 

sú tu náznaky profesionalizácie. Vždy to bola záľuba a prístup okolia bol asi podobný tomu, keď by som 

napríklad zbieral známky... 

Existuje problematika, ktorej by ste sa pri písaní nikdy nechceli dotknúť? Niečo, čo Vás vyslovene 

odpudzuje... 

No a práve preto o tom nechcem ani hovoriť... (smiech) 

Navštevujete alebo vediete nejaké literárne spolky a besedy? 

Zhodou okolností práve teraz školím jednu študentku a jej doktorandská práca sa zaoberá tým, ako 

vyzerá literárny život v súčasnosti na Slovensku. Nevypísal som tú tému preto, že sa literárneho života 

nezúčastňujem a zaujíma ma to; ale preto, že som zvedavý, ako sa tie formy posunuli. 19.te storočie – 

storočie literárnych salónov, potom v 20.tom storočí literárny život kulminoval okolo redakcií a časopis 

Kultúrny život bol veľmi dôležitý pre kultúru a literárny i spoločenský život. V súčasnosti už to tak nie 

je, nie sú ani salóny, ani dôležité redakcie a mňa teda zaujíma, ako literárny život reálne prebieha. Či sa 

už presunul na internet (nemám ten pocit), alebo či je doba individualizmu, kedy literárny život už nie 

je taký čulý a kvetnatý, ako bol pred sto rokmi. A to je moja osobná hypotéza. Dnešná doba nepotrebuje 

literárny život, čo nemusí byť zlé, jednoducho je podstatná literatúra a nie literárny život. Ja osobne nie 

som členom žiadneho spolku, nechodím do žiadnych literárnych spoločností, hoci poznám značnú časť 

autorov aj vydavateľov a žiaľ aj kritikov. 

Keď píšete, pracujete nárazovo, alebo potrebujete mať rozdelený čas? Kde najradšej tvoríte? 

Najradšej tvorím doma. Neviem si predstaviť literárny pobyt v už neexistujúcich priestoroch Budmeríc. 

Najradšej tvorím, keď som sám doma. To znamená v predpoludňajších hodinách pracovného dňa. Preto 

si aj v škole dávam rozvrh spravidla do popoludňajších až večerných hodín. V minulom semestri som 

jeden deň končil o 18:30 a ďalší o 19:20. 

Čo Vás inšpiruje? Musí Vás niečo „nakopnúť“? 

Musí ma niečo nakopnúť, ale nemá to formu múzy. Je to ťažko vysvetliteľný podnet, skôr stimul ako 

múza. A ten stimul je jednorazový, aj keď sa to týka viac poviedok ako románov, ktoré sú zložitejšie. 

Román sa môže ťažko zrodiť v jednorazovej inšpiratívnej alebo stimulačnej situácii. 



Pohybujete sa vo svete literatúry, ktorá je súčasťou umenia. Čo Vy a ďalšie umenie? Akú máte rád 

hudbu, film,... Navštevujete nejaké výstavy? Niečo, čo je pre Vás balzamom na dušu? 

Moje písanie je každý deň ovplyvnené inými dielami. No viac ako literárnymi dielami je to ovplyvnenie 

filmom alebo výtvarným umením. Pýtali ste sa, či balzam na dušu...ja by som to skôr nazval ako istá 

forma mentálnej prevencie. Viete, tak ako niekto si každý deň dá niečo, čo je zdravé, vitamín, ženšenový 

odvar alebo zelený čaj a má pocit, že to je to, čo ho chráni telesne. Ja zasa musím každý deň čítať pre 

duševnú prevenciu, pre psychohygienu. Hudba je vec, ktorá v mojom živote zohrávala dôležitú úlohu. 

Ale voči významu hudby som už skeptický z toho dôvodu, že čím som starší, tým menej je pre mňa 

dôležitá. Pred dvadsiatimi rokmi to bola úplne nevyhnutná súčasť takmer každej chvíle, kedy sa ju dalo 

počúvať. Dnes si viem predstaviť celý týždeň po tichu a vôbec mi to nechýba. Teda hudba ma inšpiruje, 

ale už neplní tú základnú úlohu ako v minulosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martina Macejka: „Skôr ma lákala žurnalistika” 
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Martin Macejka - historik, redaktor i stredoškolský učiteľ. Mladý autor, ktorý má za sebou niekoľko 

literárnych spoluprác nám porozprával o všetkých svojich aktivitách i literárnych počinoch. Vyštudoval 

históriu, občiansku a etickú výchovu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a právo na Právnickej 

fakulte TU v Trnave. V súčasnosti pracuje v Mestskom centre kultúry v Malackách a externe vyučuje v 

Gymnáziu sv. F. Assiského (organizačná zložka Spojenej školy sv. F. Assiského) taktiež v Malackách. Od 

roku 2007 píše kroniku mesta. V roku 2010 napísal knihu Malacky na starých pohľadniciach, podieľal 

sa i na ďalších publikáciách. 

  

Vaša publikačná činnosť sa spája predovšetkým s históriou, ktorú ste vyštudovali. Korene 

vášho záujmu o časy dávno minulé však majú zrejme pôvod už vo vašom detstve. Viedol 

vás niekto k poznávaniu histórie? 

S publikačnou činnosťou v malom som začínal na základnej škole a pokračoval na strednej škole, 

výstupom bol školský časopis. Vždy ma bavilo písanie. Skôr ma lákala žurnalistika. K histórii som sa 

dostal nepriamo. V dvanástich som síce prečítal knihu o histórii malackej farnosti, ale bral som to len 

ako jednu z mnohých kníh. Nič viac. Na gymnáziu som sa vylučovacou metódou dostal k semináru z 

dejepisu, potom som si podobným spôsobom vyberal vysokú školu. Odvtedy som spojený s dejepisom 

stále. Ale skutočný záujem o dejiny, najmä regionálne, sa u mňa prebudil v čase, keď sme pripravovali 

informačné tabule o malackých pamiatkach. Bolo to v roku 2006. Vtedy som už mal za sebou dva roky 

vyučovania dejepisu na gymnáziu. O rok neskôr som sa stal kronikárom mesta. Čo sa týka ľudí, ktorí ma 

v tomto nepriamo ovplyvnili, sú to Pavol Hallon, Július Trebišovský, a najmä Vladimír Šíp. 

  

Ak si čitateľ, prelistuje vašu publikáciu s názvom Malacky na starých pohľadniciach, je 

mu jasné, že množstvo pohľadníc, ktoré táto kniha spojila, musel autor zbierať dlhšiu 

dobu Ako dlho to presne bolo? Koľko pohľadníc kniha obsahuje a odkiaľ sú? 

Pohľadnice som zbieral asi dva roky. Mal som šťastie, že okrem vlastných zdrojov, som našiel ochotných 

zberateľov, ktorí sa podelili o pohľadnice z vlastných zbierok. V knihe je približne 150 pohľadníc. Texty 

o častiach mesta, jeho uliciach, domoch, ktoré však neobsahujú len históriu, ale aj rôzne príbehy, som 

písal asi pol roka. 



  

Na ktorých ďalších publikáciách ste sa autorsky podieľali? 

V roku 2007 som spolu s Mirom Konečným napísal knihu o histórii malackého františkánskeho 

gymnázia. Tá vyšla v rozšírenom vydaní vo farebnom prevedení v roku 2012. Medzitým v roku 2011 vyšla 

ďalšia kniha, týkajúca sa histórie gymnázia. V roku 2011 vyšiel tiež zborník zložený z výskumných prác 

študentov gymnázia. Tieto práce sa týkali regionálnej histórie. Výpočet uzatvára kniha Malacké pohľady. 

Výber z článkov 2006-2009, ktorá vyšla na konci roka 2009. 

 

Okrem toho, že pracujete v Mestskom centre kultúry – Múzeu M. Tillnera v Malackách a 

učíte na gymnáziu, ste i mestským kronikárom v Malackách. Ide o pomerne zodpovednú 

prácu, to čo zaznamenáte sa zrejme uchová ešte dlhé roky. Ako ste sa k tejto práci dostali 

a čo vás na nej baví najviac? 

Odkedy som sa začal venovať histórii Malaciek, príležitostne som navštevoval MCK Malacky, pretože je 

momentálne jediným miestom v meste, ktoré má aké-také podmienky na výskum histórie. Keď hľadalo 

mesto kronikára, odporučila ma riaditeľka MCK Jana Zetková vtedajšej vedúcej oddelenia marketingu 

Ivane Potočňákovej. Postupne sa situácia vyvinula tak, že som začal pracovať v MCK (múzeu). V rámci 

práce ma baví najmä objavovanie nie neznámych, ale zabudnutých miest v histórii. Tým, že história 

mesta bola zanedbávaná, a súčasne sa vďaka elektronizácii a digitalizácii sprístupňuje veľké množstvo 

materiálov, dá sa spraviť veľký krok smerom dopredu. 

  

Vymenovali sme už niekoľko postov, ktoré zastávate. Ste však aj redaktorom portálu 

Malacké pohľady. Ak sa nemýlim, boli ste aj pri jeho vzniku. Skúste nám povedať čo by 

mal tento web prinášať, ako sa tvorí jeho obsah a kde sa inšpirujete? 

Malacké pohľady mali pôvodne ambíciu prinášať iný pohľad na mestské záležitosti, z opačnej strany ako 

oficiálny marketingový pohľad. Vývojom sme sa dopracovali do situácie, keď je ťažiskom stránky 

história. A ďalej kultúra, šport. Keď som napísal, že môj prvý krok k súčasnej práci boli informačné 

tabule, treba dodať, že druhý krok boli práve Malacké pohľady. Pri príprave článkov som sa veľa naučil 

a zistil. Bez nich by som asi nerobil to, čo robím. A mám výhodu, že robím, čo ma baví. Z môjho pohľadu 

je to užitočné pre múzeum aj pre Pohľady. 

  

V Malackách žijete, pôsobíte, založili ste si rodinu... A pritom ste sa narodili v Skalici. Ako 

je možné, že do Malaciek ste sa natoľko zamilovali? 



Rodičia pochádzajú z Kútov, okresná nemocnica bola vtedy v Skalici. Neskôr sme sa presťahovali do 

Malaciek, mal som rok a pol. Odkedy si pamätám, bývam v Malackách. Necítim sa ináč ako Malačan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prší 

 
Carmen Virágová, 1.ročník bc, 18. júl 2013 | Poetika  

 
 

 

Ľudia rozbaľujú dáždniky, snažiac sa zabrániť dotieravým kvapkám pohladiť im tvár. Prší. A ja nechám 

kvapkám voľný pohyb. Vo vzduchu cítiť jar. Homo ukryl sa do svojich skrýš ako divá zver pred 

predátorom. Iba ja, či odvážna, to netuším, pomaly nohami prepletám prázdnou ulicou. Mlčím 

a počúvam bubny prírody. Hrajú pestrou škálou tónov, tu mäkkou trávnatou, tu tupou drevenou a 

kovovou. Mlčím a premýšľam, či kvapky z mojich líc budú mať rovnakú ozvenu. Či zahrajú rovnakú 

symfóniu, a či ju niekto vypočuje. Avšak aj keby ich bolo počuť, nikto nevyjde von, namočí svoje ja len 

aby ich počul. Som sama. 

 O chvíľu sa jemný tlkot mení na bojové burácanie. V diaľke počuť výstrely a obloha potemnieva. Mám 

utekať? Nie, mám čas. Nechám prírodu, nech si so mnou robí šarapatu, nech môj zovňajšok splynie 

s vnútrom. Nech som jeden celok, nech sa len pohrá a ukáže moju pravú tvár. Mokrá ako myš. Ďalej 

trpím nástojčivé výčiny na mojom tele. Hladkanie už dávno prešlo na neľútostné údery, no vydržím. 

Dielo ešte nie je dokonalé. Odrazu ma oslepí záblesk, zaduní v ušiach a strašidelné jemné vibrácie 

ovládnu moje telo. Hnevá sa? Pýtam sa v duchu. Možno môj žiaľ vníma ako výsmech, možno ako výčitku. 

Chce ma snáď zničiť iba kvôli tomu, že neutekám? Utečiem? Ale to predsa nemôžem. Dielo ešte nie je 

dokonalé. Voda mi už presakuje cez kožu a zabára sa dovnútra. Cítim srdce. Nebráni sa, spieva spolu 

s dažďom. Sladkú symfóniu porozumenia. Splynuli sme v jedno. 

Prestalo pršať. Ľudia placho vychádzajú z nôr. Sú radi, že boli duchaplní  a včas utiekli pred symfóniou 

dažďa,  oslobodzujúcim dotykom prírody. Sú radi, lebo ich nerušil dupot padajúcich kvapiek a bolestné 

kvílenie. Nikto sa nestará, netuší. Ale ja viem, a to mi stačí, že s prírodou sme boli jedno. Obe sme si 

vyliali dušu a zanechali svoje ja na studenom chodníku. 

 

 

 

 

 

 



Úspech hnedej škvrny 

 
Lucia Vitteková, 3. roč. bc, 25. november 2013 | Politika  

 
 

 

Ešte pred tromi týždňami všetky prieskumy posielali do druhého kola volieb do VÚC europoslanca 

Vladimíra Maňku a bývalého ministra práce Ľudovíta Kaníka. 

 Ako dnes vieme, Ľudo Kaník sa do druhého kola nedostal. Nie preto, že by mal zlú kampaň. Sadil lipky, 

o ktorých vedia aj ľudia mimo Banskej Bystrice, staval máje, stretával sa s občanmi, nezabudol ani na 

sociálne média. Keď ho v prvom kole vytlačil človek v uniforme s dvojkrížom a Tisom, politológovia na 

chvíľu onemeli, ľudia sa pousmiali a zhodli sme sa na tom, že ľud mu neodpustili jeho sociálne reformy. 

 Na dva týždne internet zaplavili rôzne analýzy politológov, sociológov, psychológov, právnikov 

a každého, kto chcel dať svetu vedieť, akým nebezpečným signálom je zvolenie prívrženca slovenského 

štátu do druhého kola. Otvorené listy, komentáre, editoriály statusy,... Na týchto platformách sa 

vyjadrovali všetci – od zástancu ľudských práv, nepriateľa extrémizmu v akejkoľvek podobe Michala 

Havrana ml. až po obyvateľov banskobystrickej VÚC, ktorí sa na blogu snažili obhájiť hlas mužovi 

v uniforme. Pred Slovenskom a asi aj pred sebou. Takmer nikto však nepochyboval o tom, že Maňka 

napokon vyhrá. 

 Nevyhral. Vyhral človek, ktorý spochybňuje holokaust, je rasista a kandidoval zatiaľ na každú funkciu, 

na ktorú sa kandidovať dalo. Volilo ho viac, ako 70 tisíc obyvateľov. Niektorí preto, lebo ho volia vždy. 

Niektorí preto, aby vyjadrili nesúhlas a odpor doterajšiemu vedeniu. Niektorí preto, lebo boli za každú 

srandu. Tá skončila. 

 Muž v uniforme vyhral asi tie najnepodstatnejšie voľby, aké máme. Kedy ste si vy osobne naposledy 

ponadávali na vášho župana? Nikdy. Veď sa nadáva na vládu, parlament, prípadne primátora a starostu. 

Muž v uniforme sa síce stal županom, zastupiteľstvo mu však nepatrí. Čo ak je to ešte nebezpečnejšie, 

akoby sme mu do rúk dali reálnu moc? Ten človek môže naďalej tárať, porušovať ľudské práva a na konci 

povedať, že problémy nevyriešil nie preto, že nemal žiaden program, ale preto, že zlé zastupiteľstvo mu 

ich neschválilo. Vyše 70 tisíc ľudí mu v týchto voľbách dalo hlas. Čo nás delí od toho, aby v ďalších, 

možno dôležitejších voľbách, nedalo hlas aj jeho poslancom? 

 Róbert Fico pred prvým kolom tvrdil, že muž v uniforme je problémom pravice. Po druhom kole tvrdil, 

že to zlé média môžu za to, že ho ľudia zvolili. Pán Fico, zvolený neonacista nie je problémom ani pravice, 

ani médií. Je problémom nás všetkých. Bude platený z našich daní, bude mať k dispozícií štátne peniaze, 

bude môcť zatvárať a otvárať školy, nemocnice... A vy s ním budete musieť komunikovať. 



 Zvolenie muža v uniforme nie je zdvihnutým prstom, je to rovno tvrdým a nekompromisným kopancom 

od nohy v kanade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako sa stredoškolský učiteľ poslancom chcel stať 

 
Marcel Hosťovecký, 1. ročník, bc., 22. november 2013 | Politika  

 
 

 

Učiteľ Obchodnej akadémie v Trenčíne - Mgr. Martin Adamec, sa rozhodol kandidovať ako nezávislý 

kandidát na post poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

  

Týždeň po voľbách som sa stretol s Mgr. Martinom Adamcom, aby som sa ho spýtal na jeho dojmy z 

volieb, aj na malý neúspech, keď sa nakoniec poslancom TSK nestal, keďže skončil na 13. mieste a 

poslancov mohlo byť len osem. Martin Adamec je príklad učiteľa, ktorý sa rozhodol, že sa pokúsi vziať 

nepriaznivú situáciu do vlastných rúk. 

  

Tento rok ste sa rozhodli kandidovať na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Čo Vás k tomu viedlo?  

Viedla ma k tomu predovšetkým nelichotivá situácia v samotnom Trenčianskom kraji, hlavne čo sa týka 

školstva, zdravotníctva, infraštruktúry a sociálnych služieb. Vieme, že predchádzajúce vedenie a aj 

samotný poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja sa o tieto štyri segmenty nezaujímali v 

dostatočnej miere, ba dovolím si tvrdiť že vôbec, a aj zadlženie TSK blížiace sa k 50-tim percentám bolo 

práve ich výsledkom. 

  

Cítili ste silnú podporu tesne pred voľbami? 

Určite áno. Podporu som cítil nielen v rodine, u susedov a v najbližšom svojom okolí, ale aj u svojich 

žiakov - plnoletých žiakov a zároveň aj u svojich bývalých žiakov, absolventov našej školy. 

  

Počas samotných volieb ste boli isto nervózny. Čo Ste si v duchu vraveli? Na čo Ste 

mysleli? 

Priznám sa, že sobotu som trávil prácou na dome, kde som sa snažil na voľby ako také nemyslieť. Po 

rannom odvolení spolu so ženou, pretože išla zavčasu ráno do práce, aj keď bola sobota, som pracoval 

na dome a snažil som sa nemyslieť na priebeh volieb. Neskôr, vo večerných hodinách som sa stretol s 

partiou nezávislých kandidátov, a sadli sme si teda spolu na „pivečko”. Pozerali sme popri tom na 

priebežné výsledky. Musím povedať, že nervozitu som začal pociťovať, až keď som zistil, že približne 



okolo polnoci som bol na predbežnom šiestom mieste a tá nervozita sa samozrejme stupňovala a 

vyvrcholila pri konečných výsledkoch. 

  

Nakoniec Vám to nevyšlo. Aká bola Vaša bezprostredná reakcia po zistení výsledku? Ste 

sklamaný? 

Slovo sklamaný je silné slovo, respektíve slovo, ktoré by som ani nepoužil, aj keď z časti tam sklamanie 

určite bolo. Najmä kvôli tomu, že priebežné šieste miesto mi dávalo pomerne dobré nádeje na zvolenie 

za poslanca TSK. Moje okolie reagovalo na konečný výsledok asi takým spôsobom, že mi blahoželalo k 

dosiahnutému výsledku. Myslím si, že na to, že to bolo po prvý krát a na to, že som skončil z viacerých 

nezávislých kandidátov druhý, to bol úspech a aj ten nezávislý kandidát, ktorý sa napokon uspel a stal 

sa poslancom TSK mal stranícku minulosť. 

  

Chystáte sa kandidovať aj na najbližších voľbách na komunálnej úrovni? Trúfate si 

následne aj na vyššiu politiku? 

Otázku, či budem kandidovať na komunálnej úrovni, som už od svojho okolia dostal. Všetci veľmi dobre 

vedia, že ďalšie komunálne voľby sú koncom roku 2014. Ale keďže je len pár týždňov po voľbách, táto 

otázka je položená príliš zavčasu. Ale, určite sa ňou budem zaoberať. Na vyššiu politiku, treba 

samozrejme postupne zdolávať rebríčky, postupne kráčať po schodoch, takže momentálne o vyššej 

politike neuvažujem. Záviselo by to samozrejme od prípadného úspechu pri ďalšej kandidatúre, či už v 

komunálnych voľbách alebo prípadných voľbách do TSK v roku 2017. 

  

Čo by, podľa Vás, mohol zmeniť regionálny politik počas svojho pôsobenia v úrade? 

V prvom rade by mal predkladať návrhy, ktoré by viac-menej súviseli so školstvom, infraštruktúrou, 

cestami druhej a tretej triedy, a podobne. Nemal by sa zamerať na žabomyšie vojny, na stranícke vojny, 

a mal by sa predovšetkým zamerať na prácu pre občanov. 

  

Chcete aj naďalej vystupovať ako nezávislý kandidát? 

Určite áno. Nedokázal by som si predstaviť, že by som kandidoval napríklad za stranu Smer-SD, to po 

prvé. Po druhé, dostal som už otázku, či by som nechcel kandidovať za strany, ktoré menovať nebudem, 

ale nie je to teda naša najsilnejšia strana, avšak osobne o tom neuvažujem. 

 



Aj filozofky vedia hrať volejbal 

 

Marcel Hosťovecký, 1. ročník Bc., 25. november 2013 | Šport  

 

 

 

Keď sa z telocvične ozýva hlasné "FILOZOF", všetkým naokolo musí byť jasné, že študentky 

Filozofickej fakulty hrajú zápas Vysokoškolskej ligy vo volejbale. Prvé dve stretnutia vyhrali, 

a tak som sa rozhodol spýtať trénera aj hráčok na doterajšie dojmy a vyhliadky do budúcich 

zápasov. 

  

Máte za sebou prvé dva zápasy, oba ste vyhrali. Ako hodnotíte priebeh zápasov? 

  

Marek Hric (tréner): „Na začiatok by som chcel povedať, že sa tu zišla veľmi dobrá partia 

dievčat. Máme zmes výkonnostných a rekreačných hráčok. Dievčatá si zatiaľ spolu rozumejú 

čo je veľmi dôležité. Postupne sa zohrávame a zlepšujeme hernú formu. Prvý zápas sme hrali s 

FCHPT STU, ktorý sa nám podarilo vyhrať 3:0. Úvodný set bol vyrovnaný, lepšie sme zvládli 

koncovku a to nás nakoplo aj do zápasu. V nasledujúcich setoch sme boli lepším družstvom a 

dotiahli sme to do úspešného konca.  

V druhom zápase sme hrali proti silnej FTVŠ UK. Do zápasu sme nastúpili sebavedomo po 

úvodnej výhre. Dievčatá od začiatku hrali koncentrovane, plnili taktické príkazy, darilo sa nám 

a tak sme išli do dvoj - trojbodového vedenia, ktoré sme si udržali do konca prvého setu. Druhý 

set mal podobný priebeh, vyhrali sme ho a ujali sa vedenia 2:0. V treťom sete som dal priestor 

náhradníčkam. Síce sme si na začiatku setu vybudovali veľký náskok, ten sme nakoniec 

neudržali po výbornom podaní súpera a prehrali 25:23. Aj napriek tomu sme boli spokojní po 

ťažkom a vyrovnanom zápase, ktorý skončil 2:1 v náš prospech. Tiež sa chcem poďakovať 

úžasnému ,,fan-klubu“, ktorý sa postaral o ligovú atmosféru.“ 

  

Ivona Vaníková (kapitánka): „V prvom zápase sme mali jasne navrch, čo sa prejavilo v hre, aj na 

skóre. Bol pre nás veľmi dôležitý - štartovací. Náš tím obohatený o mnoho nových posíl mohol po 

prvýkrát zistiť, ako to bude naozaj fungovať. A fungovalo to.  Druhý zápas bol jasne náročnejší. 

Zdalo sa mi, že sme boli trochu duchaprítomnejším a stmelenejším družstvom, čo možno 

rozhodlo. V treťom sete sa však niečo zlomilo a napriek stavu 16:4 sme neboli schopné chytiť 

príjem a nedokázali sme ho vyhrať. Škoda.“ 

Nina Velecká: „Doteraz sme nikdy nevyhrali dvakrát za sebou, tobôž nie 3:0 ako sa nám to 

podarilo v prvom zápase.“ 



  

Čo by ste radi zlepšili v hre pre ďalšie stretnutia? 

  

Marek Hric: „V tomto zložení sme spolu iba 6 týždňov. Preto musíme neustále zdokonaľovať 

herné kombinácie. Určitý čas potrvá kým sa dievčatá zohrajú a zvyknú si na seba. V herných 

činnostiach jednotlivca máme tiež nedostatky, ktoré budeme zlepšovať v priebehu celej 

sezóny.“ 

  

Nina Velecká: „Zlepšila by som ešte trochu príjem, možno zohratosť, ale popravde mi toho 

veľa nenapadá, čo by sa ešte dalo zlepšiť.“ 

Ivona Vaníková: „Viac sa vykrývať by nám asi tiež neuškodilo.“ 

  

Máte nejakú špeciálnu motiváciu? 

  

Marek Hric: „Mňa osobne motivuje radosť týchto dievčat z ich predvedenej hry, taktiež sa cítia 

skvele v našom kolektíve čo je pre mňa veľmi dôležité a hlavne majú chuť sa zlepšovať. Toto 

ma motivuje ako trénera. Zatiaľ sa nám darí a tak všetko funguje. Uvidíme čo prinesie 

nasledujúci zápas proti jasnému favoritovi celej súťaže, PriF UK. Môžeme len prekvapiť a 

verím, že aj prekvapíme.“ 

  

Ivona Vaníková: „Pre mňa je najväčšou motiváciou kolektív.“ 

  

Nina Velecká: „Mojou motiváciou je dobrý pocit z hry, vlastnej aj tímovej... Pokiaľ skončím s 

dobrým pocitom, splnilo to účel.“ 

Michaela Tašková: „Mojou motiváciou je hrať a chodiť na tréningy je láska k tejto hre a túžba 

sa zlepšovať.“ 

  

Otázka na trénera: Ako si sa dostal k trénovaniu "filozofiek"? 

  

Marek Hric: „Kamarát a môj terajší asistent Filip Morháč si minulí rok všimol, že v telocvični 

ADJ niekto hrá volejbal, tak sa tam chcel ísť pozrieť. Našli sme tam trénovať filozofky, ktoré 



nás prijali medzi seba. Po minulej sezóne prišli o trénera a tak oslovili mňa, keďže študujem na 

FTVŠ trénerstvo volejbalu.“ 

  

V stredu 13. novembra 2013 sa na domácej palubovke v ADJ uskutočnilo ďalšie stretnutie a 

naše dievčatá si zahrali proti tímu Právnickej fakulty UK. Zápas sa nakoniec po vyrovnanom 

priebehu skončil úspešnejšie pre filozofky, keď vyhrali 3:0 na sety. 

  

Najbližšie stretnutie sa koná 20. novembra 2013 v telocvični v Horskom parku, kde sa stretnú 

s výberom FNH EU. Budeme dievčatám držať palce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aj tvrdí chlapi majú srdce 

 
Kristína Janščová, 1.ročík bc., 25. november 2013 | Šport  

 
 

 

Ak sa povie, že hráč „nechá na ľade srdce", nie vždy sa tým myslí len túžba po víťazstve a radosť z 

predvedenej hry. Nasledujúce príklady sú toho dôkazom. 

 

Hokejisti. Pre niektorých ľudí len postavičky, ktoré sa s výrazom malého chlapca na tvári naháňajú za 

pukom. Pre iných dôvod, prečo si môžu počas majstrovstiev sveta ozdobiť auto slovenskými vlajkami a 

aspoň chvíľu predstierať hrdosť a lásku k svojmu národu. A pre ďalších, ľudia z mäsa a kostí, ktorí majú 

srdce a robia len to, čo ich baví a napĺňa. 

 

Ak sa povie, že hráč „nechá na ľade srdce“, nie vždy sa tým myslí len túžba po víťazstve a radosť z 

predvedenej hry.  

 

Na chvíľu hviezdou Bruins 

 

Najčerstvejším prejavom, pri ktorom nejednému fanúšikovi Bostonu vyhŕkla slza, boli minúty pred 

zápasom domácich s Torontom. Kapitán Bruins Zdeno Chára doprevádzal držaním 

ruky  sedemnásťročného Sama Bernsa, ktorý trpí od narodenia Hutchinson - Gilfordovým syndrómom. 

Po prichystanom koberci s ním prešiel až do stredu klziska, kde Sam vhodil úvodné buly medzi 

kapitánmi oboch tímov. Chára následne puk zdvihol a podal ho naspäť do rúk verného fanúšika. To 

všetko sa dialo za mohutného potlesku divákov i hráčov oboch tímov. Žiadne slová ale nedokážu opísať 

to, čo človek musí vidieť a preto pripájam aj video: 

http://video.nhl.com/videocenter/?id=480773&catid=35  

 

Sak is back! 

 

Návrat vo veľkom štýle má na svojom konte dlhoročný kapitán fínskej hokejovej reprezentácie Saku 

Koivu. V sezóne 2000/ 01 mu lekári diagnostikovali zákernú rakovinu lymfatického systému, z ktorej sa 

akoby zázrakom po siedmich mesiacoch uzdravil. Na ľad sa vrátil 9. apríla 2002, keď ho na domácom 

ľade Canadiens búrlivým štvorminútovým potleskom privítalo 21-tisíc divákov. Dojatý Fín sa tešil nie 

len z tisícky transparentov vyjadrujúcich podporu, ale i potlesku hráčov Ottawy Senators, ktorí mu boli 

v jeho zrejme najťažšom zápase v živote súpermi. Montreal porazil Senátorov 4:3 a Koivu bol vyhlásený 

http://web.archive.org/web/20131127174118/http:/video.nhl.com/videocenter/?id=480773&catid=35


za prvú hviezdu zápasu. Zaslúžene! 

 

Gabby is not scabby! 

 

Do sŕdc svojich fanúšikov sa ešte viac zapísal Marián Gáborík po výhre svojho tímu New York Rangers 

nad Torontom 5:2. Gabby, ako ho fanúšikovia prezývajú, v tomto zápase  dvakrát skóroval a na ďalšie 

dva góly prihral, no skutočné body si u fanúšikov zapísal až po záverečnej siréne. Po tom, čo ho vyhlásili 

za prú hviezdu zápasu sa vrátil na ľad, aby poďakoval priaznivcom za podporu. Keď z neho odchádzal, 

cez medzeru v mantineli opatrne podal puk malému dievčatku oblečenému v jeho drese, ktoré stálo za 

mantinelom. Dievčatko bolo trocha zmätené, veď posúďte sami :) 

 

http://video.nhl.com/videocenter/console?catid=35&id=196294&cmpid=embed-share-

video  

 

All I want is a puck, Ovi! 

 

Ďalší prejav úcty voči fanúšikom sme mali šancu vidieť približne pred mesiacom v zápase medzi 

Washingtonom Capitals a Vancouverom Canucks. Kapitán hostí, ruská superhviezda Alexander Ovečkin 

zaregistoval slečnu, ktorá držala transparent s nápisom: "Všetko čo chcem k svojim 16. narodeninám je 

puk, Ovi!" a prehodil puk ponad matinel priamo k nej. 

 

Pozdrav do neba 

 

Pre slovenských fanúšikov však bolo najdojímavejšie gesto kapitána Zdena Cháru po prehratom 

finálovom súboji s Ruskom na MS 2012 v Helsinkách. Ten si pred prebratím striebornej trofeje obliekol 

dres s číslom 38 a s pohľadom upretým do neba poslal pozdrav zosnulému Pavlovi Demitrovi, čím 

pripomenul jeden z hlavných dôvodov, prečo naši chlapci na turnaji bojovali do až do vyčerpania svojich 

síl. 

 

Na záver by som doplnila už len výrok Freda Shera, ktorý bol v rokoch 1971 až 1978 trénerom 

Philadeplhie Flyers:  

http://web.archive.org/web/20131127174118/http:/video.nhl.com/videocenter/console?catid=35&id=196294&cmpid=embed-share-video
http://web.archive.org/web/20131127174118/http:/video.nhl.com/videocenter/console?catid=35&id=196294&cmpid=embed-share-video


 

“We know that hockey is where we live, where we can best meet and overcome pain and wrong and 

death. Life is just a place where we spend time between games.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svätý Patrick sa vracia do Denveru 

 

Lukáš Urbašík 2. ročník Bc., 24. november 2013 | Šport  

 

 

 

Mužstvo z ktorého sa vytratilo všetko, čo ho zdobilo. Dokonca aj fanúšikovia, ktorí patrili 

medzi najlepších, prestali mať záujem o hokej. Nebavilo ich stále sa pozerať ako ich mužstvo 

prehráva jeden zápas za druhým. 

Teraz ale majú fanúšikovia novú nádej. Skôr by sa však dalo povedať, že staronovú. Do mesta 

pod Skalnatými vrchmi sa vracia muž, ktorý zažil najväčšiu slávu Colorada Avalanche pri zisku 

dvoch Stanley Cupov. Muž, ktorý nenávidí porážky a jeden z najlepších brankárov histórie 

Patrick Roy. 

Návrat legendy 

„Svätý Patrick“, ako ho prezývajú fanúšikovia, však vymenil brankársku výstroj za elegantný 

oblek a postavil sa na trénerskú lavičku slávneho klubu. Kto iný by mal prebudiť lavínu ak nie 

ten, ktorý urobí pre víťazstvo všetko? Sebavedomý, nafúkaný, ale bažiaci po úspechu. Roy má 

na to ideálnu pozíciu. 

Dostal mužstvo, ktoré minulú sezónu nefungovalo a nebolo schopné víťaziť. Nle na druhú 

stranu dostal mužstvo, ktoré má taký ohromný potenciál, ako máloktoré z ostatných v NHL. 

Gabriel Landeskog, Matt Duchene, Paul Šťastný či posledná draftová jednotka Nathan 

MacKinnon by mali stáť pri zrode novej éry tímu z Denveru. Keď sa k tomu pridajú ďalší 

výborný hráči ako P.A. Parenteau, Ryan O'Reilly či spoľahliví obrancovia a konečne potvrdí 

Semjon Varlamov svoj ohromný talent, tak tu máme mužstvo, ktoré môže poraziť kohokoľvek. 

Vášeň na ľade 

„Všetkých by som chcel uistiť, že do svojho nového povolania vstupujem s rovnakou vášňou 

ako do svojej hráčskej kariéry.“ Tieto slová povedal Patrick Roy po tom, ako sa stal oficiálne 

nový trénerom „lavíny“. 

S odstupom času už môžeme jednoznačne potvrdiť, že Patrick Roy naozaj neklamal a neostal 

nič dlžný svojej povesti. Colorado má odohraných 17 zápasov a na jeho konte svieti 14 

víťazstiev a len tri porážky. Čísla ako z časov, keď tím ničil jedného súpera za druhým. Roy 

urobil z Colorada na začiatku sezóny opäť stroj na víťazstvá. Mužstvo, ktoré je mimoriadne 

ťažko zdolateľné a ktoré sa do poslednej chvíle nevzdáva. 

„Netuším ako dlho táto jazda potrvá, ale môžem vám garantovať, že si z nej chystám užiť každú 

minútu. Láka ma myšlienka na návrat poháru do Colorada,“ dodal Patrick Roy. 

http://web.archive.org/web/20131127174128/http:/avalanche.nhl.com/club/player.htm?id=8475158


FTVŠ: Fakulta, ktorá vychováva trénerov, učiteľov 
ale aj politikov 

 
Šimon Lacena, 1. ročník Bc., 22. november 2013 | Študentský život  

 
 

 

Cieľom FTVŠ  UK je príprava odborníkov pre telesnú výchovu a šport a výskumyv oblasti 

vied o športe. Čo teda v skratke môžu u Vás študenti študovať? Aká je ich náplň štúdia? 

Na našej fakulte máme dva hlavné smery-učiteľský a trénerský. Pod týmito dvoma hlavnými smermi 

máme mnohé ďalšie zamerania. Každé toto zameranie alebo štúdijný program má špecifické podmienky 

prijatia a vlastnú náplň štúdia. 

Ako nám hovorí názov fakulty, ste zameraní na športovcov. Je však možnosť, že by u Vás 

študovali aj študenti, ktorí nie sú športovci? 

Takáto možnosť tu je, no na rovinu si musíme priznať, že je to pre nich hendikep. Trénovaní jedinci sú 

vo výhode. No nešportovci sa hlásia k nám predovšetkým na odbor športový manažment, kde sú menšie 

fyzické požiadavky. Aj to m má však háčik, nakoľko tento odbor u nás navštevujú len tri roky a následne 

pokračujú na fakulte manažmentu 

Aké vybavenie a športoviská majú uchádzači, ktorí uspejú v príjimacom konaní 

a rozhodnú sa študovať na FTVŠ? 

Odpovedať v skratke na túto otázku je nemožné, nakoľko každá katedra má vybavenie prispôsobené jej 

zameraniu. Napríklad katedra atletiky má k dispozícií štadión s 350 metrovým tartanovým oválom 

s kvalitným vybavením. 

Plus celý štadión je vybavený ozvučením, čiže výsledky pretekov , ktoré organizujeme môžeme 

vyhlasovať cez reproduktory. Aj týmto získavajú preteky, akúsi úroveň, keď výsledky nemusíme len tak 

vykrikovať. 

Asi najviac športovísk má k dispozícií katedra športových hier vzhľadom na jej široké zameranie. 

K dispozícií je veľké futbalové ihrisko s umelým povrchom situované od mostom Lafranconi. 

Taktiež malé futbalové ihrisko, tri plážové volejbalové ihriská s pieskovým povrchom. Máme tiež veľkú 

halu, kde sa trénujú hry ako volejbal, hádzaná, basketbal či flordbal, v ktorom má dokonca FTVŠ vlastný 

tím. Táto hala je proste využitá od rána do večera. 

Aj ďalšie katedry ako katedra gymnastiky alebo katedra športov v prírode a plávania majú k dispozícií 

športoviská, ktoré pre svoju výučbu potrebujú. 



Aký je počet študentov navštevujúcich vašu fakultu? 

Je to okolo 1000 študentov, s tým, že každý rok príme okolo 300 prvákov. Našťastie my 

nezaznamenávame, taký rapídny úbytok študentov ako školy povedzme stechnickým zameraním. Ak si 

k nám uchádzač podá prihlášku, väčšinou má seriózny záujem u nás študovať. 

Aj keď uznávam, že je určite jednoduchšie trénovať telesnú výchovu ako matematiku, určite to nemôže 

robiť ktokoľvek. Určitá miera talentu je potrebná. Je však jasné, že tréningové resty môžete poctivým 

prístupom dohnať ale na matematiku musí mať človek bunky. 

Pri počte študentov, ktorí u Vás študujú je vyťaženosť ihrísk, zrejme dosť vysoká. Vznikajú 

okolo toho nejaké problémy? 

Myslím si, že čo sa týka počtu študentov, aj vzhľadom na počet učiteľov a kapacitu priestorov, je ich 

množstvo nastavené tak akurát. Trebárs na atletickom štadióne, sa niekedy stretne aj štyri – päť skupín, 

ale rozvrh robíme tak aby tam trénovali študenti rozličných ročníkov. 

Týmto systémom zabránime tomu, že by viacero skupín muselo použiť ten istý sektor štadióna. Tým 

pádom sa každá skupina namiesto čakania môže plnohodnotne venovať svojmu tréningu. 

Sú súčasťou štúdia aj iné predmety, ktoré nie sú zamerané na šport? Napríklad 

humanitné vedy atď. ? 

Všetky premety sú svojím spôsobom orientované na šport. No samozrejme vyučujeme akýsi všeobecný 

základ, ktorý obsahuje napr. anatómiu, fyziológiu, biochémiu, biomechaniku atď.. Všetko sú to však veci 

spojené s telesnou výchovou alebo so športovým tréningom. Aj premety ako psychológia, 

psychomotorika či štatistika môžu naši absolventi ďalej zúročiť v pedagogike či trénerstve, ktoré u nás 

vyštudujú. 

Fakultu zameranú na šport istotne navštevujú už aj aktívny športovci, ktorí robia 

pretekársku činnosť. Ponúkate im nejaké benefity alebo možnosť individuálneho 

štúdijného plánu? 

Samozrejme, je tu možnosť individuálneho štúdia. Tento rok túto možnosť využíva takmer 80 študentov, 

ktorým sa úpravou ich štúdia snažíme vyjísť v ústrety. 

Takúto možnosť využíva napríklad aj známy olympionik Richard Varga. Vždy je to však na samotnom 

študentovi, aby si podobné veci prebral s vyučujúcim a dohodol sa s ním na následnom priebehu jeho 

štúdia. 

Pri veľkom množstve študentov, ktorí prešli fakultou sa určite vyskytli žiaci, ktorí sa stáli 

slávnymi. Môžeme spomenúť nejaké mená? 



Určite by nejaké mená našli. Môžem spomenúť napríklad Jána Staršieho, bývalého vynikajúceho hráča 

aj trénera HC Slovan Bratislava, ktorý u nás nielen študoval, ale aj učil. Našou fakultou prešli aj známi 

futbaloví tréneri, ako kouč Slovenskej reprezentácie do 21 rokov Ivan Galád, tréner Myjavy Ladislav 

Hudec alebo Dušan Radolský. 

Potom tu máme aj bývalých olympionikov ako vzpierač Martina Tešoviča alebo šprintér Mariána 

Vanderku, ktorí neskôr obaja štartovali aj ako bobisti. Taktiež Mária Mračnová, bývalá úspešná 

československá olympionička v skoku do výšky. Čiže tých mien, ktoré sa vyštudovali našu školu a neskôr 

sa stali známymi je požehnane. 

Majú študenti možnosť konzultovať svoje tréningy a podobné veci s nejakými 

špecialistami alebo odborníkmi? Poprípade sú nimi samotní vyučujúci? 

Opäť to záleží na študentovi, pretože každý študent má svojho trénera. Niektorí trénujú aj s našimi 

učiteľmi. No naši učitelia sa do tréningu študentov veľmi „nemontujú“. Iná situácia je, keď sú oslovený 

samotným študentom poprípade jeho trénerom a sú požiadaní o nejakú radu. 

V tomto prípade radi pomôžu. Z vlastnej praxe tiež viem, že študent sa na vyučujúceho pozerá inak, ak 

za ním stoja úspechy poprípade bohatá prax. Naši učitelia ako Eugen Laczo či Miroslav Lavák, ktorí majú 

veľké znalosti a aj skúsenosti v oblasti kondičného tréningu, sú často vyhľadávaní študentmi. 

Rovnako aj ja, nakoľko som pôsobil vo futsalovom prostredí, viem v prípade záujmu poradiť. Čiže tento 

vzťah, učiteľ žiak je troška iný ako to býva bežne. 

Bežnou súčasťou športu sú bohužiaľ zranenia. Možnosťou ako im aspoň z časti predísť, je 

kvalitná regenerácia. Myslí fakulta aj na tento fakt ? 

Žiaľbohu v tomto sú naše možnosti limitované, pretože na to nemáme určené oddelenie a ani dostatočné 

vybavenie. Čiže regenerácia, študentov je viac menej individuálna a záleží na každom zvlášť ako sa o seba 

stará. 

Sú súčasťou FTVŠ aj nejaké vlastné tími, ktoré sa nastupujú v regulárnych súťažiach? 

Spomenuli ste tím florbalstov... 

Áno máme aj vlastné tími. Napríklad futsalistov, ktorí nastupujú v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. 

Potom volejbalový a basketbalový tím. Spomenul som tiež florbalistov, ktorí tiež hrajú najvyššiu 

slovenskú súťaž. 

Veľa našich študentov hrá hokej, máme aj hokejový tím, ktorý však nehrá pravidelnú súťaž ale 

zúčastňuje sa rôznych vysokoškolských turnajov. A práve minulý rok naši študenti zvíťazili na 

podobnom turnaji v Prahe, čo bolo veľkým prekvapením, nakoľko podobné akcie zvykli vyhrávať najmä 



české družstvá.My sme našu priemierovú účasť vo finále hneď premenili na zlato, z čoho sme boli veľmi 

šťastní. 

Môžu nejakým spôsobom u vás športovať aj študenti iných fakúlt UK? 

Samozrejme, dnes je to už bežná prax, že študenti iných fakúlt si u nás zapíšu predmety. Dokonca tu 

máme viacero príkladov, kedy sa študentom naša fakulta zapáčila natoľko, že sa rozhodli k nám 

prestúpiť. 

Na záver dovoľte otázku na v súčasnosti dosť aktuálnu tému, ktorou je uplatnenosť 

študentov VŠ na trhu práce. Ako je na tom vaša fakulta? 

Uplatnenie našich študentov je veľmi vysoké. Nech si spomeniete na akúkoľvek oblasť, vždy tam nájdete 

„telocvikára.“ Či už je to politika, kde sú poslanci ako Droba, Galis či Galbavý, ktorí sú zároveň aj našimi 

absolventmi. Pracujú aj ako hovorcovia, či na  manažérskych pozíciách. No a samozrejme uplatňujú sa 

aj v odboroch, ktoré vyštudovali. 

Čiže robia osobných kondičných trénerov alebo učiteľov telesnej výchovy. Občas mám pocit, že polovica 

našich absolventov, ktorí pracujú ako „telocvikári“ sa časom prepracovala až na miesto riaditeľa. Prosto 

majú v sebe akúsi organizačnú schopnosť alebo schopnosť si vydupať určité veci, nakoľko dokážu spraviť 

podobný kariérny postup. 

Špeciálne ma teší, že spätná väzba od bývalých študentov je veľmi pozitívna. V prípadoch ak 

organizujeme, športové podujatia a obrátime sa na bývalých študentov, ktorí dosiahli slušné pozície 

o pomoc napríklad s cenami, vždy radi pomôžu. Taktiež radi dodajú, že na úspechu, ktorý dosiahli má 

nemalý podiel aj naša fakulta, čo nás samozrejme mimoriadne teší... 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Matfyzáci“ sú normálni ľudia 

 
Marek Kantorík, 1. ročník Bc., 20. november 2013 | Študentský život  

 
 

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky patrí medzi jednu z trinástich fakúlt Univerzity Komenského 

v Bratislave. O spolkoch, rôznych aktivítach, študentskom živote i ďalších veciach sme sa porozprávali 

s Viktorom Hirschnerom, študentom druhého ročníka bakalárskeho stupňa odbor manažérska 

matematika. 

Slovo matematika mnohým naháňa strach. Prečo si sa ju aj napriek tomu rozhodol 

študovať? 

Po príchode do gymnázia som bol pevne presvedčený, že chcem študovať medicínu. Na konci druhého 

ročníka mi ale bolo jasné, že to nie je cesta, ktorou chcem nasmerovať môj život. Vždy som mal vzťah k 

prírodným vedám – rád som hľadal súvislosti, súťažil som vo fyzikálnej olympiáde, takže kontakt s 

matematikou bol pre mňa samozrejmý. 

Zároveň si myslím, že matematika je predmet, kde extrémne záleží na vyučujúcom a jeho prístupe k 

výučbe. Ja som mal zatiaľ celý život šťastie na vynikajúcich učiteľov matematiky. 

Pri výbere vysokej školy som dával väčší dôraz na školu (fakultu), na ktorej budem študovať, ako 

priamo na zameranie, pretože si myslím, že je minimálne rovnako dôležitý faktor ako to, že vôbec 

študuje. Naša fakulta má výbornú povesť  a tak bola pre mňa v kontexte mojich záujmov jasnou 

voľbou. 

Na fakulte už nie si nováčikom, ako sa ti tam zatiaľ páči? 

Úprimne, čakal som roky utrpenia a ťažkého štúdia, kde budem obklopený ľuďmi, ktorí sa nesprchujú 

a bavia sa len o diferenciálnych rovniciach. Z očakávaní sa splnilo len ťažké štúdium, počas 

ktorého  mám vo svojej blízkosti úplne normálnych ľudí, ktorí sa bavia aj o futbale, hudbe a iných 

ľudských záujmoch (smiech).  

Po tom, ako som mal možnosť spoznať fakultu, vidím, že v tomto prostredí žijú veľmi inteligentní a 

hodnotovo založení ľudia.  Verím, že každému by sa tu páčilo. 

Ako si spokojný s prístupom pedagógov? 

Pozítívne ma prekvapili, okrem toho, že sa stretávam s veľkou odbornosťou a znalosťou naozaj zložitej 

problematiky, vidím u nich minimálne rovnakú mieru kolegiality voči študentom. 



Zároveň sa kladie veľký dôraz na výsledky študentskej ankety, v ktorej majú študenti na konci každého 

semestra príležitosť vyjadriť sa k predmetom, ktoré absolvovali a poskytnúť konštruktívnu kritiku. 

Medzi pedagógmi je vnímaná veľmi seriózne. 

Ktorý z predmetov ťa doposiaľ najviac oslovil? 

To je skutočne ťažko povedať. Sú predmety, ktorým musím venovať oveľa viac času v porovnaní s 

ostanými. Keďže v rámci môjho študijného odboru absolvujem aj predmety Fakulty manažmentu, 

ktoré sú charakterovo odlišné od predmetov na FMFI. Moja skúsenosť je, že každý z predmetov 

posunul moje myslenie dopredu a obohatil ma, takže neviem vybrať najlepší. 

Aké spolky fungujú na vašej fakulte? 

Ak mám byť úprimný, môj prehľad o týchto činnostiach je veľmi slabý. Neunikla mi ale činnosť 

TROJSTENU, ktorý zastrešuje korešpondenčné semináre z troch hlavných oblastí práce fakulty – 

matematiky, fyziky a informatiky. 

Už roky na fakulte sídli Slovenská jednota matematikov a fyzikov. A určite veľké množstvo iných 

zoskupení aktívnych a nadaných študentov. Osobne som nemal tú česť zapojiť sa do činnosti žiadnej z 

podobných útvarov, to ale neznamená, že v prostredí fakulty nie sú podporované. Práve naopak. 

Ako sa ti pozdáva študentský život v Bratislave? 

V úvode som sa bál internátneho života a podstatne väčšieho mesta než to, z ktorého pochádzam, t.j. 

Banská Štiavnica. Po roku a niekoľkých mesiacoch ale môžem povedať, že študentský život v Bratislave 

je veľmi prispôsobivý – každý si ho môže upraviť podľa vlastných priorít a ambícií. 

Ešte nikdy som sa v Bratislave nenudil a nachádzam veľa možností, ako vyvážiť svoj život inými ako 

školskými aktivitami. Myslím si ale, že v mori aktivít sa dá ľahko stratiť. 

Čomu by si sa chcel venovať po prípadnom vyštudovaní tohto odboru? 

Toto je najťažšia otázka, s ktorou sa stretávam čoraz častejšie. Je pravda, že moje štúdium nie je 

priamou prípravou na konkrétne povolanie.  To, čo si odnášam je spôsob myslenia a analýza naozaj 

zložitých problémov obohatených o manažérske vzdelanie. Rád by som našiel uplatnenie v odbore, kde 

tieto fakty využijem – či už ide o consulting, finančný alebo verejný sektor a podobne. 

 

 

 



Stretnutie s profesorom Štreitom a 
jeho fotografiami 

 
Lucia Michlerová, 1. ročník Bc., 20. november 2013 | Študentský život  

 
 

 

Tento silný estetický zážitok sme my, študenti žurnalistiky, absolvovali v pondelok 11. novembra. 

Jindřich Štreit patrí medzi najvýznamnejších českých aj svetových fotografov, ktorý má za sebou okolo 

30 fotografických projektov, pričom ku každému sa snaží vydať aj knihu. 

Na besede nám predstavil dva svoje fotografické cykly aj niekoľko fotografií svojich študentov fotografie 

z Akademie muzických umění v Prahe a Slezské univerzity v Opave. 

Věsnice alebo väznica? 

V jeho prvomcykle rezonuje jeho obľúbená téma – dedina, o ktorej tvrdí, že je alfou a omegou jeho 

života. Zobrazuje vzťahy v dedinskej pospolitosti, bežnýživot a človeka ako súčasť krajiny, ale nevyhol sa 

ani témam súvisiacim s politikou. Jeho fotografie ukazujú realitu dedinských osláv prvého mája, 

cvičenie civilnej obrany na Národnom výbore alebo politickú schôdzu na základnej škole, kde bol 

riaditeľom. 

Práve tieto zábery sa mu stali osudnými. Pre údajné „hanobenie republiky a prezidenta“ bol pozbavený 

funkcie a uväznený . Po svojom prepustení  sa zamestnal  na štátnom statku, čo znamenalo nové 

príležitosti na zobrazovanie vzťahu človeka s krajinou a situácii z tamojšieho života. 

Na jednej z mnohých fotiek, ktoré ma zaujali, žena v deň volieb stojí pred volebnou miestnosťou, 

čakajúc, kedy ju otvoria, aby bola prvá dnu, pretože prvá volička vždy dostala karafiát. Presne ako 

povedal profesor Štreit, každá fotografia je vnímaná inak po desiatich, dvadsiatich alebo päťdesiatich 

rokoch od jej vzniku, a dnes už tá zobrazená situácia vyznieva vskutku absurdne. 

Ďalšou vecou, ktorú nám povedal, je, že interpretáciakaždej fotografie záleží na oku diváka a asociáciach, 

ktoré si v súvislosti s danou fotkou vytvorí.Nato, aby sme my sami dokázali vnímať všetkystránkykaždej 

jednej fotografie, žiaľ bolo príliš málo času, ale môžem povedať, že ja som bola okúzlená ich atmosférou. 

Všetky fotky, ktoré sme videli, boli čiernobiele, čo pán profesor Štreit zdôvodnil tým, že si myslí, že práve 

čiernobiela je pre túto dobu popisná. A proti tomu sa nedá nič namietať. 

Cesta k slobode 

Druhý cyklus fotografií s názvom Cesta ke svobodě upriamuje pozornosť drogovú závislosť a jej sociálne 

dôsledky. Skladá sa zo štyroch častí – prvou je okúzlenie drogou, potom závislosť na mäkkých drogách 

a vzápätí prechod k tvrdým, tretiu časť tvoria následky závislosti, ľudia na dne a často aj vo väzení, 



a napokon prichádza rozhodnutie sa závislosti zbaviť, čo dokumentujú obrázky z resocializačných 

zariadení. 

Celým cyklom prechádza postava mladého Davida, ktorému často robí spoločnosť pes alebo potkan – 

sprievodcovia mnohých závislákov, ktorí bývajú často odtrhnutí od spoločnosti iných ľudí. 

Ja osobne som nikdy nemala fotografické ambície, zvyknem sa len občas hrávať s úpravou obrázkov 

v grafických programoch, ale na pekné fotky, ktoré navyše nesú nejaký príbeh, sa vždy rada pozriem. 

A tieto také rozhodne boli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerzitná lekáreň lieči, učí a bojuje ďalej 

 

Rastislav Boris, 1. ročník Bc., 14. november 2013 | Študentský život  

 

 

 

Táto unikátna lekáreň vznikla ešte v roku 1973, teda v období keď bolo na Slovensku viacnásobne menej 

lekární. Na výstavbe sa podieľalo aj ministerstvo školstva, ale až v roku 1976 umožnili lekárni 

organizovanie seminárov pre študentov Farmaceutickej fakulty.     

Univerzitná lekáreň sídli už viac ako štyri desaťročia v Bratislave v Ružinove, a to hneď vedľa 

Ružinovskej polikliniky a Univerzitnej nemocnice. 

Kedysi využívali študenti väčšie priestory, ale za minulého vedenia zlikvidovali celé poschodie, kde sa 

nachádzali laboratóriá a oddelenie prípravy infúznych roztokov. Laboratóriá neboli potrebné v takom 

rozsahu, takže dnes nájdete v budove lekárne aj viaceré ordinácie lekárov. 

Jedinečná lekáreň 

Univerzitná lekáreň je jedinečná hneď vo viacerých smeroch. Napriek stratovosti a ako jedna 

z posledných lekární v Bratislave stále poskytuje stálu nočnú službu. „U nás sa slúži už 40 rokov, 24 

hodín denne, to znamená 365 dní v roku, aj cez Vianoce, Veľkú noc či iné sviatky. Každú noc využije túto 

službu priemerne 80 až 100 ľudí,“ hovorí prednostka Univerzitnej lekárne Doc. RNDr. Magdaléna 

Fulmeková, CSc.                                              

Významnou aktivitou Univerzitnej lekárne je tiež výskumná činnosť. Monitorujú sa napríklad pacienti 

pri liekových rizikách alebo pri výskyte nežiaducich účinkov, ktoré musia farmaceuti hlásiť. Samozrejme, 

aj pacienti môžu nahlásiť nežiaduce účinky pri konkrétnom lieku. 

Výskumná činnosť sa teda vyvíja najmä cez monitoring spotreby, nákladov, užívania liekov a spomínaný 

monitoring výskytu nežiaducich účinkov a rizík pri liekoch. Dôležité je tiež vzdelávanie rodičov alebo 

pestúnov.                                                                                              

Univerzitná lekáreň, to je už desaťročia aj výučba študentov a ich príprava na prax. Svoju výučbovú 

základňu tu majú študenti štvrtého a piateho ročníka z odboru Lekárenstvo. A čo sa študenti 

učia?                                                                                                       

„Kontrola farmaceutických surovín, práca s databázami, informácie o liekoch, informácie o diagnózach 

alebo o rôznych aktivitách lekárnikov, ktoré sú spojené s výskumom, vývojom alebo priamo so 

starostlivosťou o pacienta, napríklad vedenie dialógu s pacientom,“ vymenovala pani docentka 

Fulmeková. 



„Najčastejšou pomôckou pri výučbe sú pero a počítač, ale študenti sa učia pracovať aj s prístrojmi na 

meranie cholesterolu, glukózy v krvi, alebo pracujú s tlakomerom a spoznávajú i iné techniky pri 

individuálnej príprave liekov.“ 

Prax nad zlato 

Vedenie je poklad, ale prax je kľúč k nemu, povedal kedysi Thomas Fuller. Ťažko povedať či sa práve 

týmto citátom riadi Európska únia, každopádne podľa vyhlášok Európskej únie musia študenti 

Farmaceutickej fakulty počas štúdia absolvovať polročnú prax v lekárenských zariadeniach, čiže 

v nemocničných alebo verejných lekárňach. Práve Univerzitná lekáreň patrí medzi študentmi 

k najžiadanejším miestam na praxovanie. 

Pani docentka Fulmeková pracuje v tejto lekárni od roku 1980, takže so študentmi a ich praxovaním má 

veľa skúseností: „O túto lekáreň je medzi študentmi veľký záujem, najradšej by všetci praxovali v našej 

lekárni. Ale nemôže tu praxovať všetkých 200 študentov. 

Počas pol roka to môže byť maximálne sedem študentov, inak by prax nesplnila podmienky. Keď 

študenti prídu, tak dohromady z lekárenstva nič nevedia, len to čo počuli na prednáškach a seminároch. 

Ale väčšinou za tárou (pozn.: výdajné miesto v lekárni) ešte nestáli.“                 

Výnimkou je absolventka farmácie Evka: „V lekárni pracovala už moja starká a tiež mamina, takže 

k povolaniu lekárnika mám veľmi blízky vzťah. V lekárni som prakticky vyrastala. Už od šestnástich 

rokov som takmer každé leto brigádovala v lekárni. Získala som prehľad v sortimente a vedela som aj 

čo-to o riadení lekárne. Takže môj cieľ bol odmalička jasný - budem farmaceutka.“ 

Evke sa cieľ splnil. Pracuje v rodinnej lekárni s dvadsaťročnou tradíciou v Lučenci. Na druhej strane 

priznáva, že pre niektorých študentov môže byť prax takmer nočnou morou: „Mnohí moji spolužiaci boli 

po začatí povinnej praxe takpovediac stratení, nakoľko sa predtým do lekárne nedostali a teoretická 

výučba im nepomohla.“                                                   

Pani docentka Fulmeková nám potvrdila, že študent potrebuje prax a potrebuje pacientov: „Keď nebudú 

pacienti, tak nebudú recepty, no a náš študent sa prakticky nemá čo učiť, pretože všetky lieky by sme 

museli zakúpiť a ekologicky zlikvidovať. 

Študent sa ale musí niekde naučiť lieky spoznávať, zistiť čo to je. Nie je to len o tom, naučiť sa jedny 

skriptá. Situácia sa stále mení a študent musí neustále hľadať nové informácie v knihách, časopisoch, na 

internete a v databázach o liekoch. Jednoducho čím viac pacientov máme, tým je kvalita výučby lepšia.“ 

Trh práce a boj o zlato 

Druhou stranou mince je prax v zmysle súčasnej situácie farmaceutického priemyslu, v ktorom ide často 

iba o biznis. Ide o zlato, o peniaze. Nejde o pacienta. A aká je teda situácia na trhu práce? „Bola dobrá, 

už je zlá,“ myslí si pani docentka Fulmeková.                  



„Naši študenti odchádzajú do zahraničia. Tento rok odišla asi polovica študentov, ktorí tu boli 

a vyštudovali vlastne čiastočne za štátne peniaze. Odišli do Česka alebo do iných štátov. Je síce dobré, že 

sa zaujímajú o našich odborníkov, ale u nás už nie je pre farmaceutov dosť voľných miest. 

Často pracuje s liekmi hocikto, aj ten čo nemá nato oprávnenie. Ale právo pracovať s liekmi má iba 

farmaceut, ktorý ukončil štúdium na farmaceutickej fakulte. Žiaľ, prax potvrdzuje niečo iné, ale nevieme 

si s tým rady. Nevieme ako to dokázať a zakázať.“    

A čo si myslí o aktuálnej situácii na trhu práce absolventka farmácie Evka? „Trh práce je podľa mňa 

pomerne naklonený farmaceutom. Absolventov farmácie síce pribúda a nachádzajú stále menej miest 

v lekárňach, nástupné platy sú tiež nižšie ako pred pár rokmi, ale napríklad farmaceutické firmy zvyšujú 

dopyt po čerstvých absolventoch a obsadzujú ich do pozícií medicínskych reprezentantov.“ 

Študenti sa môžu každoročne dozvedieť viac o aktuálnej situácii aj na rôznych seminároch, na týždni 

vedy, vzdelávania a lekárnického života či počas rôznych praxí. 

Univerzitná lekáreň bojuje ďalej 

Situácia na trhu práce príliš nepraje ani Univerzitnej lekárni. V roku 2011 chcela túto lekáreň odkúpiť 

Ružinovská poliklinika. Ružinovskú polikliniku a tri lekárne v okolí podľa informácií ADC číselníka 

vlastní známy podnikateľ Ivan Kmotrík. Predaj Univerzitnej lekárne by poškodil pacientov aj študentov. 

Stála nočná služba, ktorá je stratová, i výučba by boli vážne ohrozené. Podľa ADC číselníka sa snažili 

zatlačiť na Univerzitnú lekáreň aj ekonomicky, keďže zvýšili parkovné poplatky.       

Prednostka lekárne Magdaléna Fulmeková sa nevzdáva: „Urobili všetky opatrenia, aby našu lekáreň 

položili na kolená, aby sa jej doslova zmocnili. Univerzitná lekáreň zatiaľ stojí, pracuje a poskytuje všetky 

služby v maximálnej možnej miere, aby pacienti odchádzali spokojní a študenti aby sa naučili čo 

najviac.“ 

Akademický senát Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v roku 2011 jednoznačne neschválil 

predaj Univerzitnej lekárne a následne toto rozhodnutie prijalo vedenie Farmaceutickej fakulty. 

Aktuálna situácia sa však nedá označiť ako stabilná.           

„Každý deň sa situácia mení a nemôžem povedať, že je absolútne isté, že táto lekáreň zostane 

Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Samozrejme, ja vždy zato bojujem, aby študenti mali 

kam ísť, aj tí čo k nám chodia zo zahraničia,“ povedala odhodlane pani docentka Fulmeková. 

V Univerzitnej lekárni sa už vzdelávali študenti zo Španielska, Portugalska, Kanady, Anglicka alebo 

z Ruska. Prišli napríklad v rámci programu Erasmus, alebo si platia prax aj sami. Univerzitná lekáreň sa 

priblížila prísnym európskym kritériám a reálne pripravuje študentov na prax. 



A na záver slová pani docentky Fulmekovej, ktorá v roku 2012 získala ocenenie Slovenka roka v kategórii 

zdravotníctvo: „Univerzitná lekáreň bola a je nezastupiteľná v príprave odborníkov, ktorí sú 

profesionálne dobre pripravení na prax v oblasti liekov. 

Tradície, kultúra a vysoká vzdelanosť nás oprávňujú k tomu, aby sme vychovávali farmaceutov hrdých 

na svoju profesiu. Pracovisko ako Univerzitná lekáreň je pre prípravu farmaceutov naozaj potrebné a 

nevyhnutné.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kto sú známe bratislavské dvojičky? 

 

Lucia Záčiková, 1.ročník Mgr., 27. november 2013 | Zaujímavosti  

 

 

 

Fanúšikovia hokejového Slovana Bratislava sa s nimi určite už stretli. Dvaja neprehľadnuteľní dlhovlasí 

bradatí bratia nechýbajú takmer na žiadnom zápase belasých. 

Môžeme ich označiť ako akýchsi maskotov hlavného mesta, pretože sa ponevierajú prakticky po každom 

kúte Bratislavy. Majú dokonca svoju fanúšikovskú základňu. Kto sú ale títo sympatickí súrodenci? 

Spontánnosť a vždy dobrá nálada 

Dvojičky Ľudo a Robo sú dvaja príjemní a vždy veselo naladení bratia. Pokiaľ sa s nimi rozhodnete dať 

do reči, určite si rezervujte aspoň hodinu voľného času. Chalani sa veľmi radi odfotografujú so svojimi 

priaznivcami, podelia sa o všetky svoje životné príbehy a zážitky, či dokonca ukážu fotografie zo svojho 

súkromného albumu.  

Už niekoľko rokov robia hokejových maskotov pre Slovan Bratislava. Nie je to však ich trvalé 

zamestnanie. Dvojičky sú v „bežnom“ živote elektromechanikmi a na hokejové podujatia chodia len pre 

vlastné potešenie. 

Hokej je ich obľúbený šport,  a preto si nenechajú ujsť ani jeden zápas. Svoje husté brady si jedného dňa 

experimentálne nastriekali farbami domáceho tímu. Odvtedy sa pre nich táto hokejová predpríprava už 

stala akýmsi zvykom. „Všetko to však ide z nášho vlastného vrecka,“ hovoria svorne. Bratislavské 

dvojičky pociťujú, že sú pre ľudí miestnou atrakciou. Zo svojej popularity však nikdy nevyťažili žiadne 

peniaze.  

Filmové úspechy 

Svoj neprehliadnuteľný výzor si udržiavajú najmä kvôli komparzom a filmovým úlohám.  Doposiaľ si 

zahrali už v 34 filmoch. Posledným z nich bol film od slovenského režiséra Juraja Jakubiska Bathory. 

Okrem tejto historickej drámy si chalani zahrali aj vo filmoch ako Dračie srdce, či v talianskej verzii 

Pirátov z Karibiku. 

Na filmovom plátne sa ocitli i s anglickým hercom Benom Kingsleym, známym napríklad z filmu 

Schindlerov zoznam. K hraniu sa pritom dostali úplnou náhodou a nebránia sa ďalšej podobnej ponuke. 

„Ak by prišlo niečo výhodné, boli by sme ochotní vycestovať dokonca aj do zahraničia,“ zhodujú sa bratia. 

 „Byť známym má ale svoje plusy aj mínusy“, tvrdia dvojičky. Uvedomujú si, že majú 

svojich  neprajníkov. „Niektorí našu všadeprítomnosť a výstrednosť komentujú. Niekedy je to veľmi 

nepríjemné.“ Ľudo s Robom tvrdia, že kvôli takýmto ľuďom predsa nebudú doma sedieť. 



Global Managment Challenge – dvere do sveta 
finančnej prestíže 

 

Tomáš Kyselica, 1. ročník Bc. , 22. november 2013 | Zaujímavosti  

 

 

 

Sny každého človeka o budúcnosti sú rôzne. Dokážete ale odolať možnosti zarábať nemalé peniaze? 

Skúste sa presadiť vo svete financií pomocou výzvy Global Managment Challenge (GMC). 

Najväčšia súťaž v oblasti manažmentu na svete. Aj takto je možné v skratke vystihnúť podstatu GMC. 

Každý, kto si myslí, že má v sebe uvažovanie dobrého finančníka a vie si predstaviť v budúcnosti riadiť 

svoju vlastnú firmu, má priestor zapojiť sa do tejto výnimočnej súťaže. V súčasnosti sa jej zúčastňuje 41 

štátov vrátane Slovenska. GMC je najväčšou stratégiou riadenia firiem. Pozostáva z manažovania 

virtuálnej spoločnosti na simulovanom trhu. Cieľom je dosiahnuť čo najvyšší zisk. Účastníci súťažia v 3-

5 členných tímov. Musia preukázať znalosti nielen z prostredia marketingu, ale aj predaja, produkcie, 

výskumu a rozvoja spoločnosti.  

Vyhráva najvyššia cena akcie bez subjektivity 

Súťaž sa skladá zo štyroch fáz – prvé, respektíve druhé kolo, národné a neskôr medzinárodné finále. 

„Každé kolo trvá päť rozhodnutí, to úvodné začína 19. novembra. Prihlásení budú rozdelení do skupín, 

ktorí majú jeden spoločný trh. Všetci dostanú štúdiu tej istej firmy. Budú mať k dispozícii finančné dáta 

a budú sa mať rozhodnúť, do čoho investovať a ako postupovať ďalej,“ uviedla Zuzana Kovačičová, 

prodekanka pre legislatívu, PR a IT na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Zároveň dodala: „Celé rozhodnutie podávajú na elektronickej tabuľke a na základe toho sa vypočíta cena 

akcie. Jediným meradlom je najvyššia cena. Týchto rozhodnutí je päť v každom kole.“ GMC je od iných 

súťaží odlišná v mnohých smeroch. Azda najzásadnejší je pri pohľade na hodnotenie. Zatiaľ čo vo väčšine 

veľkých súťaží má hlavné slovo porota, v GMC vyhodnocuje manažérsku prácu skupín moderná 

technológia. „Nikto sa nemôže sťažovať na subjektivitu, či podobné prejavy neobjektívneho hodnotenia,“ 

prezradila Kovačičová. 

GMC ako súčasť spoznávania sveta 

Dvere do sveta GMC má otvorené každý študent. Nikde nie je napísané, že najlepším nemôže byť budúci 

právnik, lekár alebo žurnalista. Ideálnym príkladom bol vlaňajší zmiešaný „Fenix team“, ktorý vyhral 

Národné finále v Slovenskej republike. Tím tvorili Juraj Privrel, Erik Schwarcz, Darina Šoková, Patrik 

Schwarcz a Matej Privrel, študenti zo Slovenskej technickej univerzity (STU), Newton College, 

Bratislavskej vysokej školy práva a Univerzity Komenského v Bratislave. O úspechoch Slovákov v GMC 

hovorí aj finálová účasť v Macau v roku 2010, kde dokonca slovenská posádka triumfovala. Slovensko 

vyhralo aj v rokoch 2006 a 2001. 



Čo teda podľa pani prodekanky Kovačičovej potrebuje ovládať uchádzač, ktorý chce byť v problematike 

GMC úspešný?  „Je potrebné rozumieť základom manažmentu a vedieť podnikať správne logické 

rozhodnutia . Väčšinou hrajú hru manažéri alebo ekonómovia, ktorí majú v školskom programe 

manažérsku informatiku. To však neznamená, že úspešní môžu byť len oni Ak je však človek teoreticky 

fyzik, nie je pre neho táto súťaž príliš vhodná.“ 

GMC – cesta za prestížnym povolaním 

Účasť v GMC nemusí byť pre študenta len vidinou prezentovania samého seba a svojich kvalít. 

V úvodných kolách totiž zastrešujú jednotlivé tímy „patróni“ v podobe veľkých spoločností, ktorí 

s členmi pracujú a pripravujú ich na súťaž. Už tu sa črtá pri kvalitnej sebaprezentácii možnosť budúcej 

spolupráce. „Niektoré veľké spoločnosti berú na vedomie, ak má uchádzač o zamestnanie v životopise 

uvedené, že sa zúčastnil Národného finále GMC a bol úspešný. Zároveň má pred ostatnými uchádzačmi 

viac šancí získať prácu i prax,“ uviedla prodekanka Fakulty manažmentu UK pre PR. Podľa Kovačičovej 

sa študent v súťaži  niečo nové naučí a získa množstvo kontaktov. „Následne však študenti zistia, že táto 

súťaž im ukázala, ako súvisí prax s tým, čo sa v škole učili. GMC z nich spraví akoby manažérov veľkých 

firiem, ktorí rozhodujú o ich chode.“ 

Kedy sa bude GMC začína? 

Slávnostné otvorenie súťaže bude 13. novembra. Na druhý deň sa oficiálne spustí prvé kolo GMC. Ďalšie 

kolo je naplánované na 13. februára, celoslovenské finále sa uskutoční 26. marca 2014. Medzinárodné 

finále sa bude následne opäť konať v Rumunsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exotické destinácie... alebo ako spôsobiť nočnú 
moru študentskej peňaženke? 

 

Rozália Gešková, 1.ročník bc, 20. júl 2013 | Zaujímavosti  

 

 

 

Slnko svieti, voda láka... Verte či nie, rovnako je to aj v prípade vysokoškolských študentov. Niet nad 

horúce a dlhé leto, počas ktorého máme dostatok času na hĺbkovú regeneráciu po skúškovom období. 

  

Pobaliť internátne veci, priniesť domov nové zážitky z letného semestra a hneď začať plánovať ďalšiu 

veľkú akciu, ktorá urobí z prázdnin nezabudnuteľný čas. Niektorí z nás sa vydajú na túry do rôznych 

končín Slovenska, iní uprednostnia hudobné festivaly, tí ďalší zase noci strávené v stanoch. Šťastnejší, 

pravdaže, poletia nachytať bronz do Chortvátska, alebo inej slovenským pomerom prístupnej destinácie. 

  

Je tu však aj veľká skupina mladých ľudí, ktorí budú v lete pracovať a možno si niečo zo svojej pláce 

ušetria aj na malú dovolenku. Zima bola dlhá a neúprosná a každý z nás už jednoznačne potrebuje 

doplniť vitamín D. Poďme sa teda spolu - aspoň prstom po mape - vydať na pláže, po návšteve ktorých 

by nejedna študentská peňaženka horko zaplakala. 

  

,,Má Copacabana horko a žár...Copacabanou chci být" 

Už z refrénu hitu Heleny Vondráčkovej je evidentné, že pohľad na južnú časť metropoly Brazílie - Ria de 

Janeira, v ktorej sa nachádza štvorkilometrová svetoznáma pláž Copacabana mení ľudské životy a taktiež 

posúva medze ich zásadných priorít. Okrem iného sa v jej okolí nachádzajú desiatky hotelov, ktoré sa 

ochotne postarajú o návštevníkov tejto exotickej destinácie. 

  

V blízkosti mesta určite neprehliadnete sochu Krista na vrchu Corcovado alebo Pao de Acúcar (tzv. 

Cukrovú homoľu), ktorá podľa wikipedie a cestovných agentúr ponúka ,,dych berúci výhľad na túto 

oblasť." Popri krásnych zážitkoch, ktoré čakajú dovolenkárov v tomto kúte Južnej Ameriky netreba 

zabúdať, že brazílska metropola, familiárne označovaná ako Rio, sa stále zaraďuje medzi tie 

najnebezpečnejšie mestá na svete. Letenku do ruky, slzotvorný sprej do kabelky a horsa na výlet. 

  



Veľké divy - Maledivy, alebo ako použiť toto klišé 

More belasejšie než modré, skoro akoby doň niekto vylial litre aviváže. Intenzita slnečného žiarenia je 

taká silná, že do okolitého piesku opaľuje tiene chatiek, v ktorých sú (ako iste všetci vieme) podlahy zo 

skla, takže sa tu dovolenkujúcim ľuďom naskytuje možnosť nonstop ,,šmírovania" morských živočíchov. 

  

Piesok pripomínajúci perličky návštevníkov núti zaboriť doň dlane a venovať dlhé hodiny nachádzaniu 

suvenírov pre mamku, babku alebo niekoho, kto je ochotný si ešte aj v dnešnej dobe vystaviť rôzne druhy 

lastúrnikov do vytrínky za číre sklo a neskôr vnúčatám tvrdiť, že v nich počuť šum mora. Po malom 

odbočení od témy by som sa rada vrátila k Maledivám. 

  

Tento celok tvorí niekoľko tisícok ostrovov, ktoré sú také družné, že následne tvoria súostrovie alias 

reťazec devätnástich ATOLOV - teda koralových ostrovov, ktoré sú obklopené modrou lagúnou 

(samozrejme, nie tým filmom z roku 1980). Okrem slamy, ktorá teda osobne trčí aspoň z mojich topánok, 

si ubytovaní šťastlivci užijú aj tú, ktorá sa im objaví nad hlavou v jednotlivých chatkách. Nezabúdajme 

však, že kvôli svojej strategickej polohe v blízkosti rovníka, sa na tomto čarovnom mieste striedajú dve 

monzúnové obdobia, preto si treba podmienky v teréne poriadne preskúmať. 

  

Na ktoré z týchto dvoch čarovných miest by ste sa najradšej vydali vy? Alebo patríte medzi ľudí, ktorým 

panuje zdravý rozum a peniaze na takúto drahú dovolenku by ste radšej vrazili do niečoho 

rozumnejšieho a nohy by ste si vymáčali v Seneckých jazerách? Každopádne ma tento výlet do Ria a 

Maledív nevyšiel ani cent, pretože som si akurát horlivo prelistovala katalóg jednej cestovnej kancelárie 

a pri pohľade na ceny si moja peňaženka prehrýzla cestu von z kabelky a vzala nohy na plecia. 

 

 

 

 

 

 

 



Sme mladé médium... 

 
Mgr. Eva Bachletová, PhD., 29. október 2012 | Editoriál  

 
 

 

Milí čitatelia, sme veľmi radi, že ste si práve dnes „klikli“ na Webjournal.sk – webmagazín študentov 

Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave. A zároveň verím, že ste tak objavili nielen nové mená, nové 

témy, ale aj nové formy spracovania informácií.  

  

Náš Webjournal.sk je prítomný v internetovom priestore viac ako päť rokov. Počas nich sme sa snažili 

vyprofilovať ako webmagazín, ktorý prináša publicistické prejavy, ako aj literárne formy či zaujímavé 

zobrazenia reality vo fotogalérii. V súčasnosti sa pod autorské príspevky podpisujú študenti 1. – 3. 

ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia žurnalistiky, ktorí navštevujú najmä 

mediálne ateliéry a kreatívne štúdia zamerané na internet. 

  

Webjournal.sk je školským, nekomerčným projektom, prostredníctvom ktorého majú študenti 

možnosť vyskúšať si rôzne žánrové formy, získať novinárske a editorské zručnosti, ale predovšetkým 

získať predstavu o svojej tvorivosti. Študenti prichádzajú s témami, ktoré nájdete aj na iných 

internetových portáloch, no zároveň sa usilujú o autorský pohľad na dianie, ktorého sú súčasťou. 

Rozhovory, komentáre, recenzie, kratšie reportáže, glosy, úvahy, poviedky či verše – to všetko je v 

ponuke Webjournalu. Texty písané vážne i s nádychom humoru... Ale čo je dôležité – náš webmagazín 

sa snaží vyhýbať bulvárnemu spracovaniu tém. Či sa nám toto všetko darí, posúďte sami... 

  

Webjournal.sk je mladé médium, a to najmä preto, že každý rok prichádzajú noví študenti, noví 

tvorcovia, noví editori. Naša redakčná rada a jej vedenie sa pravidelne obmieňa a absolventov katedry 

žurnalistiky striedajú prváci – na oboch stupňoch štúdia. Tieto zmeny zároveň vnášajú do nášho 

internetového projektu dynamiku, energiu a množstvo zaujímavých nápadov. Som vďačná katedre 

žurnalistiky, že som mohla stáť pri zrode Webjournalu a dnes môžem sledovať, ako sa riadky našich 

tvorcov vyvíjajú a menia. A úprimne – som na náš internetový projekt hrdá! Želám teda autorskému 

tímu Webjournalu veľa síl, ale najmä mnoho nových a pravidelných čitateľov! 

  

 



Nástrahy jazyka poľského 

 
Lukáš Onderčanin, 1. ročník mgr, 24. máj 2013 | Glosujeme  

 
 

 

Droga, czerstwy, odbyt, frajer, zachód, uroda či zapach. Rozumiete týmto poľským slovám? Aj ja som si 

to predtým myslel. Možno, keď zistíte, že ide napríklad o zadok či krásu, uvidíte, že s tou skoro bratskou 

poľštinou to nie je až také jednoduché. Slováci sa vo všeobecnosti vedia v Poľsku rukami-nohami 

dohovoriť, väčšinou aj pochopíme, čo nám ten Poliak chce povedať. V tom máme oproti takmer všetkých 

ostatným národom výhodu. Nie vždy je však všetko tak, ako si myslíme. 

  

 

„Sú čerstvé?“ pýtam sa v obchode predavačky, ukazujúc na kôpku žemlí v debničke. „Čerstvé?! Nie!“ 

zdesene odpovedá predavačka a krútiac hlavou odchádza. Vyberám sa hľadať čerstvé žemle. Po piatich 

minútach rezignovane beriem tie z debničky. To, že v Poľsku czerstwe pečivo vyhadzujú a v pekárňach 

by ste mali nájsť len świeże, mi v tej chvíli nenapadne. Moja komunikačná výbava utrpí ďalšiu porážku, 

keď sa spokojne pýtam kamarátky, kde je jej frajer. Najskôr nechápe. „No tvoj priateľ – frajer.“ Ona 

vypúli oči. Ja, tušiac, že som asi opäť niečo povedal zle, nahodím odľahčený výraz tváre. Potom začne 

kamarátkina obhajoba, že jej priateľ vôbec nie je frajer. Teda – ako už dnes viem – takzvaný lúzer. 

  

Aj som mal pocit, že to s tou poľštinou nebude až tak zlé. Občas sa postarám niekomu o zábavu, v horšom 

prípade o menší trapas. Nikto nie je dokonalý. Logika tu nehrá rolu – veď prečo by jagody nemohli byť 

čučoriedky a zachód západ? Jazykovou lahôdkou je prechádzka po meste a rôzne nápisy na uliciach – 

v zime pozor na zo striech padajúce sople (cencúle). Keď som sa odhodlal kúpiť si prvýkrát poľské 

noviny, vybral som sa do stánku s veľkým nápisom PRASA. 

  

Na uliciach mi tiež v hlave vŕtalo, prečo ľudia vylepujú na stĺpy fotky ľudí či zvierat s nápisom 

Zaginiona/y. Prečo sa stratení ľudia označujú slovom nápadne pripomínajúcim tú najhoršiu alternatívu, 

na to sa mi prísť nepodarilo. 

  

V podstate je to veľmi milý jazyk, ktorý vám niekedy pripadá, ako keby sa medzi sebou rozprávala 

mamička s dieťaťom, ktoré ledva začalo chodiť (pre Poliakov tak znie čeština). Občas sa sám pre seba 



zasmejem na výslovnosti, občas na dvojzmysloch. Veď si len predstavte, že musíte po poľsky povedať, že 

práve hľadáte pána profesora... a potom sa na vás ľudia začudovane pozerajú, čo je na tom slove smiešne. 

  

A keď už som si myslel, že dokážem ako-tak komunikovať a že s výslovnosťou problém už nebude, niekto 

vám pošle tento jazykolam: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.“ 

(V Szczebrzeszyne chrobák bzučí v tŕstí a Szczebrzeszyn je vďaka tomu slávny).  No nech mi ešte niekto 

povie, že poľština je ľahký jazyk... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lyrik H: Hudba ma nechcela pustiť 

 
Dennis Bartalský, 1. ročník bc, 21. august 2013 | Kultúra  

 
 

 

Bývalý študent katedry žurnalistiky, v súčasnosti úspešný hudobník, ktorého ľudia poznajú hlavne ako 

člena kapely Zlokot, ktorá vyhrala cenu Radio_Head Awards v kategórii Nováčik roka. Lyrika sme 

vyspovedali ešte pred vydaním albumu Slowakische Idiot a turné Vec mi Zlokot, v rámci ktorého 

vystupoval so Zlokotom známy raper Vec.   

  

Študoval si na katedre žurnalistiky UK, čo bolo tvojou motiváciou k tomuto odboru? 

U mňa sa to vyvíjalo už od detstva. Môj otec pracoval v TASR a ja už ako malý som po nociach počúval 

klopkanie jeho písacieho stroja, na ktorom som neskôr písal rôzne poviedky. Robil som si vlastný denník 

a skladal som ústrižky z tlače. Na strednej škole som zistil, že písať ma naozaj baví a keďže som sa na 

vysokej škole chcel vyhnúť prírodným vedám, skúsil som žurnalistiku. 

  

Pracoval si v médiách po škole, prípadne ešte počas školy? 

 

Počas školy som sa práci snažil vyhýbať, čas som využíval skôr na zábavu, ale počas jedného leta som 

predsa len praxoval v TASR. Po škole som pracoval v regionálnej redakcii SME a neskôr v magazíne 

Profit. 

 

Prejdime ale k tvojej hudobnej kariére. Už na strednej škole si bol súčasťou Jednotky 

slovenskej starostlivosti, skratka JSS. 

Áno, vydali sme dva albumy. Ten prvý sme nahrávali práve keď som maturoval, takže to bolo trochu 

hektické. Ale boli to extrémne úžasné časy - niektoré spolužiačky nás žrali. Potom sme sa rozpadli. Na 

štyri roky som si dal pauzu, chcel som sa na to vykašlať, ale neskôr sme predsa len urobili druhý album. 

Hudba ma zjavne nikdy nechcela pustiť a venujem sa jej doteraz. 

  

V roku 2007 si s Benem vytvoril projekt Modré Hory. Pôvodne ste chceli vydať samizdat 

a rozdať ho kamarátom, ale prerástlo to do väčších rozmerov. 



Modré Hory boli presne v tom čase, kedy som sa hudbe nevenoval, ale mal som nejaké demo nahrávky, 

ktoré sa mi zdali až príliš abstraktné a nemal som pocit, že by to niekto chcel počúvať. Vedeli sme, aký 

typ rapu je v kurze, ale Bene ma presvedčil, že to má význam a zrejme malo, pretože sme ukázali, že sa 

to dá robiť aj úplne iným spôsobom. Nebola to „masovka“, no prostredníctvom Slnko records sme 

predali takmer všetkých 1000 vydaných kusov, čo je podla mňa na súčasné pomery celkom dobré a po 

piatich rokoch sa to stále predáva, takže ľudia zrejme čakajú, že vydáme niečo nové. 

  

A presne to je moja ďalšia otázka. Rádio_FM avízovalo na jeseň v roku 2011 nový album, 

ale doteraz nevyšiel. Prečo? 

Bene sa po Modrých Horách pustil do veľa iných projektov. Ja som nemal až tak plno, chcel som 

v Modrých Horách pokračovať. A práve vtedy, keď som začal ja pracovať na Zlokote, sa mi Bene ozval 

kvôli Modrým Horám. My sme album mali pripravený, bolo ho treba len nahrať. Teraz už na tom 

pracujeme, nahrávame staré aj nové veci a ja sa veľmi teším, že sa oživila tá nostalgia z prvého platne. 

Máme v sebe pozitívnu emóciu. Hudba, ktorú robíme, sa páči hlavne nám a sme schopní si tie veci púšťať 

dokola a tešiť sa z nich ako malé deti. Jednoducho je to čistá vášeň. Stačí už len dopísať pár textov a je to 

vonku. 

  

Plánuje Lyrik H sólo album? 

To je otázka, ktorú si kladiem aj ja. Už niekoľko rokov čakám na správnu chvíľu urobiť sólo projekt. 

Určite to chcem, ale u mňa je ten problém, že pracujem len vtedy, keď mám chuť a nemôžem vypustiť 

von nahrávku, z ktorej sa ja neteším. Ak nenastane tento okamih, tak jednoducho sólo album urobiť 

nemôžem. Navyše je to aj otázka konceptu. Má to byť fikcia, realita, nejaké moje alter ego? Pre mňa nie 

je problém napísať dvanásť textov, ale vymyslieť dobrý koncept.  A to je podľa mňa ešte horšie, ako 

nemať čo písať. 

  

A teraz už do súčasnosti. Zlokot. Odhliadnuc od JSS, Lyrika H a Modrých Hôr je 

ovplyvnený mnohými žánrami. Ako vznikol? 

Zlokot založil Mario Marcinek, ktorý s nami, paradoxne, už nehrá. Nudil sa a tak sa spojil s Lososom z 

kapely Noisecut, ktorí mali prestávku, lebo Bety bola tehotná. Chceli založiť akýsi preklenovací projekt, 

aby sa zabavili. Hľadali speváka a nejakou náhodou narazili na mňa. Súhlasil som, pretože som vtedy 

mal čas a už som predtým hral napr. raz so živou kapelou Ľubora Priehradníka, čo bol zážitok a 



ešte predtým sme mali Quasimondo, takže to pre mňa nebolo niečo úplne nové. A potom pribrali aj 

Stanku Apfelovú z Got Blue Balls.  

  

Ako vznikali skladby Zlokotu? 

Ako prvú sme nahrali skladbu Rýl, ktorej text bol pôvodne určený pre Modré Hory, ale bol jediný, ktorý 

som mal po ruke. Potom Losos priniesol už hotové, naaranžované podmazy, ktoré sa úplne nehodili pre 

Noisecut, pretože boli trochu tvrdšie a ja som do toho urobil text. Tak vznikli veci Zachráň ma a The 

Cure. Priznám sa, že texty pre Zlokot zo mňa neliezli vždy jednoducho. Dohodli sme sa, že to nemá byť 

ezoterické, filozofické alebo depresívne. Má to byť také mestské. Hudbu má na starosti Losos, on je 

hlavný producent. Niekedy ale pracujem s ním, lebo mu pomáha, keď niekto iný povie názor na to, aký 

zvuk sa kam hodí. Napríklad Môj malý biznis sme robili spolu. Bubeník Mišo hrá podľa predlohy 

a pridáva do skladieb nejaké vlastné elementy a prechody, no a Stanka si gitarové riffy píše s podporou 

Lososa, ktorý aj hrá basu. 

  

Prvý album Zlokotu vyjde v dohľadnej dobe. Napriek tomu ste však doteraz dosť 

koncertovali. 

Áno, nás si po chvíli pôsobenia všimli ľudia a prvý koncert sme odohrali v Nu Spirit Clube. Trval iba pol 

hodinu, lebo sme ešte nemali dosť skladieb. Zistili sme, že nám to šlape a doteraz sme urobili 10 skladieb, 

ktoré budú aj na albume. Veľkú časť z nich sme nahrávali v úžasnom prostredí na chate na Liptove, kde 

bola vynikajúca atmosféra. V konečnom dôsledku je ten album prekvapujúci aj pre poslucháča, aj pre 

nás samých, lebo každá skladba je skutočne iná myšlienkou aj hudobne a myslím si, že to je niečo nové, 

čo ani v zahraničí nie je počuť. 

  

Prečo Slowakische Idiot? Mnohí sa ozývajú, že je to gramatická chyba, ale asi je to tak 

zámerne. 

Áno, bol to zámer a viaže sa to na vtipnú historku, keď jeden známy vo viedenskom klube vypil 

hosteskám všetky kelímky s alkoholom. Ospravedlnil sa tým, že je Slowakische Idiot a stratil sa v dave.   

 

 

 



Knihy za babku 

 
Alexander Mravčák, 3. r. bc, 30. júl 2013 | Kultúra  

 
 

 

Predaj kníh z roka na rok klesá. Jedným z dôvodov, prečo mladí ľudia trávia radšej čas pred počítačom 

alebo televízorom je aj to, že knihy sú pre nich zavše drahé. Nie vždy to tak však musí byť – v 

antikvariátoch si knihy kúpite za zlomok ceny. Kde v Bratislave nájsť knihy cenovo dostupné aj pre 

študentov? 

  

Antikvariát pri Justičnom Paláci 

 

Ikonický bratislavský antikvariát s ešte ikonickejším predavačom Emanuelom Ježkom funguje už vyše 

dvadsať rokov. Vďaka umiestneniu v prízemných priestoroch bytovky pôsobí čarovnou atmosférou, 

ktorú ešte umocňuje fakt, že väčšina kníh nie je v policiach, ale len naukladaná na sebe. Ležia ledabolo 

a bez akéhokoľvek označenia, na niektorých štósoch sú dokonca cedule „nebrať“, aby sa knihy 

nezosunuli na zem. 

  

V antikvariáte môžete stráviť hodiny. V ponuke je všetko od starších klasík v kožených a plátených 

väzbách až po novšie a pevnejšie knihy. Nájdete tu aj menej známe tituly a okrajové žánre. Na svoje si 

prídu aj zberatelia gramofónových platní alebo cédečiek. Cena u väčšiny bežnej literatúry sa pohybuje 

okolo dvoch eur. 

  

Burza kníh 

 

Burza kníh vyzerá ako akákoľvek iná. Vďaka tomu, že knihy predávajú viacerí predajcovia, je ponuka 

asi najširšia. Predávať môžete aj vy. Niektorí donesú všetky vyradené knihy. Iní ponúkajú užšie 

špecifikovaný výber, napríklad dizajn, fantasy či umenie. Nájdete tu malé knižky za 50 centov aj vzácne 

kúsky za desiatky eur. 

  



Ľudia stojaci za projektom Drak sa vracia zorganizovali prvú burzu pred rokom v bratislavskom KC 

Dunaj. Odvtedy sa podujatie zopakovalo niekoľkokrát v rôznych mestách. Podujatie navštevujú okrem 

jednotlivcov aj zástupcovia webových antikvariátov a kníhkupectiev s novými knihami – Brloh či 82 

bøok&design shõp. Najbližšia Burza kníh sa bude konať 18. mája v Bateliéri na Továrenskej. 

  

Antikvariát Steiner 

  

Antikvariát Steiner nájdete v srdci Bratislavy, hneď oproti Univerzitnej knižnici. Jeho história siaha do 

roku 1847, kedy ho založila židovská rodina Steinerovcov. Tá ho prevádzkovala až do druhej svetovej 

vojny. Značku sa podarilo znovu oživiť Dagmar Ložekovej po páde socialistického režimu. 

  

Obchod na dobrom mieste s pekným výkladom a silnou atmosférou láka mnohých turistov, čomu 

svedčí aj ponuka antikvariátu. Nájdete tam kopy starých pohľadníc, máp či iných zaujímavých 

predmetov. Široký je však aj výber kníh. Gro ponuky tvoria zrejme známe tituly v starších vydaniach a 

svetové a domáce klasiky. 

  

11th Floor Books 

  

Pokiaľ sa chcete zdokonaliť v angličtine, môžete navštíviť webový antikvariát 11th Floor Books. Sídli v 

panelákovom byte na 11. poschodí, čo je dôvod, prečo pôsobí primárne na webe. Keď si však človek 

vyberie knihu, môže si ju prevziať aj osobne. 

  

Napriek tomu, že sa špecializuje len na anglickú literatúru, ponuka sa dá rátať na niekoľko stoviek 

titulov a pravidelne pribúda. Knihy sú kategorizované do sekcií Beletria a Literatúra faktu, najväčie 

zastúpenie má momentálne súčasná beletria a horrorové a vedecko-fantastické žánre. Okrem toho, že 

máte možnosť prečítať si knihu v cudzom jazyku, môžete získať aj knihy, ktoré v slovenčine nedostať 

alebo sú ťažko získateľné. Väčšina kníh sa pohybuje cenou okolo štyroch eur. 

 

 



Ján Púček: “Mám rád, keď to smrdí životom!” 

 
Zuzana Jakúbková, 1. ročník Mgr., 20. júl 2013 | Kultúra  

 
 

 

Liptovský junák Ján Púček (25) ukončuje štúdium scenáristiky na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, 

balí si vlastné cigarety, a keď sa mu text nepáči, hádže ho do babkinej pece. Pero brúsil v literárnych 

periodikách na básňach. V roku 2012 vydal zbierku krátkych próz Kameň v kameni (F. R. & G.) a prebral 

Cenu Tibora Vichtu pre mladých tvorcov za magisterský scenár o bratskej láske s titulom Keď kvitnú 

koľajnice. 

Kde sa vidí ocenený scenárista a publikovaný autor o päť rokov? 

Vidím sa v akomsi slobodnom povolaní, kde mi nebude diktovať reklama, kde mi nebude diktovať 

pozeranosť a masová tuposť. Neviem, kde presne to je, ale vidím ten svoj pocit, ktorý by som vtedy chcel 

mať. A to je určitá dávka osobnej slobody, vnútornej slobody. V podstate je mi jedno, či to bude kdesi v 

knižnici, alebo za pásom v samoobsluhe, ale určite sa predbežne nechcem ocitnúť v nejakej seriálovej 

mašinérii a nechať sa zaživa zožrať. 

Má podľa teba tvorca textov, či už básnik alebo scenárista, akúsi úlohu v spoločnosti? 

Určite má. A je asi aj jedno, čo vlastne píše. Aj keď píše trebárs historické, sci-fi, alebo akékoľvek iné 

typy románov, píše ich v tejto dobe a jeho pohľad na látku je pohľadom tejto konkrétnej doby. Nejakým 

spôsobom sa podieľa na vytváraní, či skôr zaznamenávaní histórie. Sú to skrátka veci, ktoré po ňom  a 

po nás zostanú a ku ktorým sa aj po rokoch ľudia budú môcť vrátiť. Možno o 50 rokov prostredníctvom 

nich zistia, ako sme žili. 

Pociťuješ, že na Slovensku niečo také chýba? 

Nemyslím. Na Slovensku máme z čoho čerpať, ale nečerpáme. Začíname stále odznova. Neexistuje tu 

žiadna kontinuita. Akoby to, čo sa tu stalo, bolo až tak passé, že na to treba čo najrýchlejšie zabudnúť. 

Toho sa, podľa mňa, treba vyvarovať. Máme na čom stavať. Len je škoda, že veľmi málo ľudí to aj robí. 

Poznať to, povedzme, na kritike, alebo médiách. Keď počúvam v rozhlase rozhovor s Ivanom Štrpkom, 

ktorého sa stále znova a znova a pri každom rozhovore pýtajú na to isté, na manifesty a na úplné začiatky 

Osamelých bežcov, nevládzem to počúvať. Akoby sa nedalo spýtať na nič iné, iba na to, ako to bolo na 

začiatku. Sme majstri začiatkov. Asi aj končiť budeme začiatkom. 

Publikoval si básne, krátke prózy a ako súčasť školy scenár. Cítil si niekedy, že by ťa tieto 

žánre ohraničovali? 



Úplne som prestal písať básne. Uvedomil som si, že na poéziu potrebujem byť akosi inak nastavený. Keď 

som začal pracovať na prvej knižke, úplne to z môjho života vypadlo. Keď si to tak vezmeme – už len tá 

ich grafická podoba – próza, to sú dlhé riadky a báseň krátke riadky. Akoby to vyžadovalo – aspoň u mňa 

– úplne iné vnútorné nastavenie. Keď sa do toho zamieša ešte aj písanie scenára do školy, no 

zbohomrodina. Na poéziu sa vlastne ani necítim byť dosť zrelý. Dnes už je toľko básnikov. Každý druhý 

je básnik a vydal básnickú zbierku. Nechce sa mi už zaraďovať sa do tohto radu poetov a lýronoscov. 

Je na Slovensku dosť lýronoscov? 

Podľa mňa možno až príliš veľa. Ale vo väčšine prípadov tomu niečo chýba. Akoby sme mali na krku 

uviazaný nejaký kameň. Samozrejme, nie všetko, nemôžem básnikov hádzať do jedného vreca. Najlepší 

sa nikam netlačia. Zisťujem ale, že pomaly prestávam veriť súčasnej poézii, a radšej sa vraciam o sto 

rokov späť. Keď si chcem prečítať niečo dobré, vezmem si, povedzme, Apollinaira. Alebo niektorého zo 

svojich miláčikov, hoci sú, samozrejme, aj novší. Je čoraz menej toho, čomu by som bez výhrad veril. 

Mám rád, keď si prečítam báseň a môžem ju podpísať. Keď cítim, že je to prežité a že to nie sú len nejaké 

vyfabulované obrazy. Milujem Ivana Laučíka, a čítam ho stále dookola. A potom to vyzerá asi tak, že sa 

mi prihodia jeho verše, že prežijem obraz, ktorý zažil a zapísal aj on. Tomu hovorím komunikácia! S 

človekom, ktorý tu už desať rokov nie je. To je nesmrteľnosť! 

Keď píšeš, je to pre nejaké publikum, alebo sa snažíš nešpecifikovať? 

Nie. Nebolo to tak vždy, ale posledných pár rokov sa snažím písať najmä o veciach, ktoré dobre poznám, 

ktoré som prežil, ktoré sa stali. Nezáleží na tom, či sa stali mne, alebo mojej babičke, alebo susedke. 

Potrebujem mať možnosť ohmatať si ich. Napokon, nemusí to byť ani nejaká veľká udalosť, stačí len 

nejaký pocit, alebo drobný detail, fragment vety, ktorý som kdesi začul. Keď píšem, je to komunikácia s 

týmto javom, s ktorým som sa rozhodol nejaký čas žiť. Totiž, poviedka – to je aj mesiac, kým si prvýkrát 

sadnem k papieru. Samotné písanie je napokon možno aj tá menšia časť procesu tovrby. Nie vždy sa to 

takto podarí. Často trhám a zahadzujem. U babičky je dobré to, že nepodarky môžem hádzať rovno do 

krbu. 

Prepisujem veľmi veľa. V tomto som asi dosť sebakritický. Najskôr si napíšem rukou nejaký koncept, 

potom ho rozšírim. Stále píšem rukou, až kým sa nedostanem k nejakému tvaru, ktorý drží pohromade. 

Vtedy pristúpim k tomu, že všetko prepíšem do počítača. Potom si to vytlačím. Nechám si široké 

riadkovanie, aby som do toho mohol znova zasahovať. Koľkokrát medzi tými riadkami vznikne úplne iný 

text! Málokedy je to také osvietenie, že som hneď na prvý raz úplne spokojný s každou skladbou vety. 

Dosť bazírujem na tom, aby moja próza mala akýsi hudobný rytmus a melódiu.  

Pedantnosť v rytmike bolo poznať aj v tvojej knižke Kameň v kameni. Nezväzuje ťa to? 



Ja som asi bol v minulom živote spevák. Nejako ma to uspokojuje. Nie, že by som si predstavoval, že tie 

prózy niekto zhudobní. [smiech] Slovenčina je spevná. Myslím si, že máloktorý jazyk je taký 

zvukomalebný. Tak prečo to nevyužiť? 

Mávaš niekedy autorský blok? 

Blok príde vždy. Ale človek to zistí, bohužiaľ, až keď napíše zopár “sprostostí”. Dá sa to prekonať naozaj 

iba časom. Nejde to nasilu. Keď je človek zablokovaný, príčina môže vychádzať aj z úplne iného 

prostredia, nemusí to vôbec súvisieť s písaním. Treba iba počkať, kým to opadne. Nedá sa to preraziť 

nejakým násilným písaním. Túto zimu som prežil jeden krásny blok. Myslel som, že všetko vyhodím z 

okna, aj s počítačom. Časom to všetko prejde. Je to síce tá najhoršia veta, ktorú ti niekto môže povedať, 

keď sa ocitneš v kríze, ale je aj najpravdivejšia. 

Súhlasil by si s tvrdením, že po prekonaní bloku je z autora iný človek? 

To možno ukáže čas, neviem. Necítim sa byť iným človekom, len... Mám rád pocit, keď to, čo ma má 

baviť, ma konečne zas baví. Je katastrofa, keď ťa nebaví to, čo miluješ. Nie je nič horšie. 

Keď ide človek vydať prvú knižku, má to na Slovensku ťažké? 

Za normálnych okolností je to heroický výkon. V mojom prípade je to inak. Mal som šťastie, že som 

narazil na Olega Pastiera. Vôbec som za ním neprišiel s tým, že mám v ruke kopu textov a poďme s tým 

niečo urobiť. Nikdy som mu vlastne ani nevravel o tom, čo píšem. Prvýkrát sme sa stretli, keď som 

potreboval informácie o Osamelých bežcoch. Plánoval som o nich robiť film. V tom stretávaní sme 

pokračovali a vyvinulo sa z toho pekné priateľstvo, ktoré si nesmierne vážim. Na báze tohto priateľstva 

sme sa napokon šťastnou náhodou dopracovali aj ku knižke. Samozrejme, on môže plánovať vydanie 

akejkoľvek knižky, lenže o všetkom nakoniec aj tak rozhoduje nejaká externá komisia kdesi na 

Ministerstve kultúry. To je katastrofa, s ktorou sa stretáva každý, kto chce vydať knihu a nevydáva ju vo 

vydavateľstve, ktoré je schopné zaplatiť si ju z vlastných zdrojov. A to je na Slovensku máloktoré. 

Nezávislé vydavateľstvo je odkázané na granty, prípadne sponzorov a na nič iné. Kiežby to fungovalo 

tak, že by vydavatelia ako KK Bagala alebo F. R. & G. Olega Pastiera dostali balík peňazí na ročnú 

produkciu, a potom sa už sami rozhodovali, čo z rukopisov vlastne vydajú.  

Kto sa ti z dnešných mladých autorov dobre číta? 

Je otázne, čo je to mladý. S mojimi rovesíkmi mám často problémy aj pri bežnej komunikácii, nieto ešte 

pri čítaní. Ale z tých, povedzme, mladších… Blízky mi je Ján Litvák, Jana Beňová, Mária Ferenčuhová. 

Môžem povedať, že najbližším z mladších autorov je mi prozaik Václav Pankovčín, hoci dnes už by bol 

azda medzi staršmi, keby sa dožil aspoň svojej štyridsiatky. Ale povedzme, že v tomto veku mi je najbližší 

práve on. Aj preto, že zostal navždy mladý.  



Čím je najsilnejšie poznačená tvoja tvorba? 

Mám rád, keď sa mi podarí napísať niečo, čo smrdí životom. Takým naozajstným. Ako som už vravel, 

bola to dlhá cesta a prešiel som si rôznymi vesmírmi, kým som dospel do tohto štádia. Bolo to asi nutné, 

aby som pochopil, že chcem hovoriť o tom, čo je v mojej blízkosti a čo dobre poznám. Najlepšie priamo 

zo seba, lebo to  poznám najlepšie, aj keď aj o tom možno pochybovať. V tom malom vesmíre, ako je 

napríklad rodina alebo veľmi úzke spoločenstvo, sú znaky, ktoré fungujú aj v naozajstnom, celom 

vesmíre. Nie každý na to má, aby napísal román svetového formátu. Ten vesmír funguje v každej veľkosti 

a v každom rozlíšení mikroskopu rovnako, menia sa iba vzdialenosti. Ja sa, predbežne, do tých väčších 

vzdialeností nepúšťam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavol Múdry: „Objektívna žurnalistika neexistuje“ 

 
Lívia Godová, 1. ročník mgr, 2. november 2013 | Médiá  

 
 

 

Aj tento akademický rok organizujú študenti žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave pravidelné diskusie Off record s mediálnymi odborníkmi a novinármi. 

V utorok 15. októbra 2013 vo veľkej sále Domu novinárov viedli debatu riaditeľ Transparency 

International Slovensko Gabriel Šípoš a bývalý riaditeľ agentúry SITA a zakladateľ slovenského výboru 

Medzinárodného novinárskej inštitútu (IPI) Pavol Múdry. Znalci novinárskeho prostredia sa spoločne 

s poslucháčmi žurnalistiky zaoberali témou Sex, drogy a etika. 

Bývalý aktívny novinár Pavol Múdry, ktorý nielenže pôsobil v anglickej redakcii Tlačovej agentúry SR, 

ale dokonca bol členom jej vedenia, zaryto tvrdí, že objektívna žurnalistika neexistuje. „Ak príde 

novinár povedzme už iba z tlačovky, zanechá to v ňom istý dojem, urobí si svoj pohľad na vec. 

Už s týmto dojmom ide písať článok. Musíte dodržať zásady žurnalistiky, vyváženosti a to, že dáte slovo 

všetkým dotyčným stranám. Dávate ho však do svojho názoru,“ povedal v diskusii niekdajší 

korešpondent rakúskej tlačovej agentúry APA. „Výraz objektívna žurnalistika nemám rád. Skôr 

hovorme o výraze férová žurnalistika či kvalitná žurnalistika. Samozrejme, existuje veľa rozličných 

názorov, ale pre mňa objektívna žurnalistika neexistuje.“ 

Múdry stál pri vzniku prvej súkromnej tlačovej agentúry na Slovensku, SITA. „V agentúre som strávil 

90 percent svojej kariéry. Agentúra má zväčša podávať fakty. Komentáre musia byť striktne označené. 

Všetkých ale môžete ovplyvniť. Ako novinár chcete predsa niečo povedať. 

Bolo by zlé, keby ste nechceli niečo odkázať čitateľovi alebo divákovi,“ domnieva sa súčasný predseda 

Medzinárodného tlačového inštitútu. Mladým novinárom zároveň odkázal: „Keď sme začínali 

s agentúrou SITA, učil som novinárov, aby si prečítali aspoň jednu knižku od kontroverzného 

filmového režiséra Michaela Moora. On je majster v tom, ako zosúladiť fakty. Aj v suchej agentúrnej 

správe môžete mať fakty a stanoviská. Je len na vás ako ich zosúladíte.“ 

Pavol Múdry udrel aj do kameňa úrazu súčasnej slovenskej novinárčiny, a to investigatívnej 

žurnalistiky. „Nemáme rozpracovanú investigatívnu žurnalistiku. Novinár sa v dnešnej dobe musí 

naraz venovať trom - štyrom témam. Musí za deň vyprodukovať aj päť článkov, pritom si musí 

pripravovať materiály. 



Je to logické, že nestíha. Novinári nemajú vybudované podmienky,“ kritizuje Múdry. Blogér Gabriel 

Šípoš ho dopĺňa: „Ak si porovnáme New York Times s denníkom Sme, tak už na prvý pohľad je jasné, 

že v N.Y. Times pracuje redaktor na príspevku ďaleko dlhšie.“  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakub Mello - Keď je myšlienka 
prvotným impulzom 

 
Jana Masárová, 1. ročník mgr, 4. jún 2013 | Kultúra  

 
 

 

Jakub Mello (26) je spevák a líder prievidzskej skupiny Wotepity. Popri speve hrá v kapele na gitaru, aj 

keď noty nepozná a hudbu nikdy neštudoval. Jeho umelecké sklony sa však neprejavujú len v hudbe, 

sám aj tvorí texty k ich vlastným piesňam. 

  

Ako si sa dostal k písaniu textov k piesňam? Niekto ťa inšpiroval alebo si si sám povedal, 

že to vyskúšaš? 

Podľa mňa je to také automatické, že ten kto hrá na gitaru a aj spieva, chce vytvoriť nejaký ten vlastný 

song. To je logický vývoj. Keď už sme mali pokope kapelu, tak chalani sa sústredili skôr na hudbu a ja 

som mal zase spraviť text v zmysle: ty to spievaš, ty si to napíš. A povedal som si prečo nie, vždy som 

totiž mal také tendencie tvoriť si vlastné podklady k piesňam. 

  

Ako s kapelou tvoríte? Najskôr text, potom hudba alebo opačne? 

Buď napíšem text bez hocijakej melódie, jednoducho napíšem nejakú básničku a potom rozmýšľam, 

brnkám si na gitare a vymýšľam, čo by tam išlo a pokúšam sa to zaspievať. Alebo to pošlem chalanom 

a oni si pod tým predstavia niečo svoje. Je naozaj rozdiel, či to robím ja sám alebo všetci spolu. Naposledy 

som niečo načmáral, poslal som to chalanom a oni doplnili text. Ale fungujeme aj opačne. Oni mi 

nahrajú nejakú melódiu, ja si to pohmkávam a niečo do toho vymyslím. Nedá sa teda povedať, že musí 

byť prvý text, fungujeme aj tak aj tak. 

  

O čom sú najčastejšie tvoje texty? Sú viac lyrické alebo majú nejaký ten zmysel, príbeh? 

Texty píšem o všeličom, najčastejšie o živote. Teda, aspoň sa o to najviac pokúšam. Nie sú to také 

klasické príbehy, sú to skôr tematické texty. Je pre mňa strašne ťažké napísať text, ktorý nedáva význam. 

Celý ten text musí dávať pre mňa zmysel, to je najpodstatnejšie. Musí to byť tak, že keď si to prečítaš ako 

sloh, ako báseň, tak tomu rozumieš a dáva ti to nejaký význam. Strašne veľa textov k piesňam totiž 

nedáva nijaký zmysel. Sú to len pospájané slová, aby sa rýmovali a to je všetko. Anglické texty – hocičo, 

čo si preložíš - to nedáva absolútne žiadny zmysel. Mnohokrát sú to len pohádzané slová, aby to dobre 

znelo, ale že je to nelogické, to nikoho netrápi. 



  

Sú tvoje texty také, nad ktorými by sa mali ľudia aj zastaviť, popremýšľať? Alebo píšeš 

radšej skôr ľahšie texty? 

Povedal by som, že väčšinou sú to veľmi priamočiare a jednoznačné texty. Chcem aby každý pochopil 

presne to, čo myslím a poviem. Len veľmi málo napíšem myšlienky a prirovnania, nad ktorými sa treba 

zamýšľať, že čo som tým akože myslel. 

  

Venoval si sa predtým ako vznikla kapela a ako si sa dostal k textom piesní aj inej 

literárnej tvorbe? Nejakej próze alebo tak? 

To nie, vždy som si sám niečo pre seba v hlave vymýšľal pri tom, ako som si brnkal na gitare, ale inak 

som sa tvorivej činnosti až tak veľmi nevenoval. Ale strašne rád by som niekedy chcel napísať knihu, 

naozaj ma to veľmi láka. Aj vtedy keď nejakú knihu čítam, ma napadá najviac myšlienok, spojení, fráz. 

Len málokedy si však takúto myšlienku zapíšem, skôr mi to uletí z hlavy. 

  

Aký je tvoj prvotný impulz, keď ideš písať text? 

Myslíš, o čom? To je asi tá najťažšia vec. Keď mi chalani dajú hudbu, že napíš k tomuto niečo, tak je to 

veľakrát o tom, že sa snažím najskôr prísť na to, čo tá hudba vo mne evokuje. Najťažšie je to vtedy, keď 

ťa automaticky nič nenapadne. Zrazu vymyslieť pesničku, vymyslieť tú primárnu tému, to je to najťažšie. 

To proste nasilu nejde, to ťa musí osloviť, napadnúť, myšlienka, blik, a máš celý text. Inak sa môžeš nad 

tým trápiť aj celý deň. Čítal som veľmi dobrý rozhovor s jednou známou americkou textárkou a 

spomínala tam veľmi zaujímavú vec. Pri tvorení textov by mal byť ako prvý názov. Nie melódia, ani text, 

ale názov. Je to úplne to prvé, čo si zapamätáš. Nezapamätáš si žiadny tretí verš, ale ten názov. Je to 

hlavná veta a od toho sa dá všetko odvodiť. Ona tam spomínala taký návod ako písať dobré texty a dosť 

často sa toho držím. Napríklad s tým názvom: určíš si, povedzme, nejaké slovo alebo slovné spojenie 

a potom len píšeš všetko, čo ťa k tomu alebo v súvislosti s tým napadne. Čisto len asociácie. A nie je zlé, 

ani keď sa spýtaš niekoho iného. Len nech napíše 10 slov. Lebo stopercentne vymyslí niečo iné ako ty 

a vtedy sa ti otvorí úplne iný obzor. 

  

Kedy sa ti najlepšie píše a tvorí? 

Na dovolenke. Najlepšie po troch deci whisky. 

  



Alkohol sa často spája s umelcami, takže je na tom niečo pravdy? Vtedy príde tá umelecká 

múza? 

Hej, určite je na tom kúsok pravdy. Vtedy ti je veľa vecí jedno, stratíš nejaké bariéry, máš voľnú myseľ. 

Naposledy som takto na dovolenke napísal trinásť textov. Ráno som vstal, na raňajky som si dal deci 

whisky, ľahol si niekam do tepla a už to išlo samo. Často sa však pred skúškou stretneme všetci len tak 

u mňa doma, hráme na gitarách a veľakrát popritom vymýšľame niečo nové. Je to však veľmi rôzne. 

Niekedy nevieme dostať zo seba dve slová a niekedy máme za pätnásť minút celý song. Niekedy to ide 

a niekedy nie, tak je to so všetkým a vo všetkom v živote. Ja mam rád, keď to robíme aj takto tímovo. 

Veľakrát sa mi totiž stáva, že napíšem text strofa – strofa – refrén a potom sa zaseknem a neviem s tým 

ani za nič pohnúť. Jednoducho ma nič nenapadá. Vtedy veľmi ocením, keď mi niekto pomôže, aj keď mi 

povie len jednu vetu alebo dve tri slová. Dodá mi tak inšpiráciu. 

  

Keď sme už pri tom, máš nejaké hmotné inšpirácie? Veci, osoby? Ženy? 

Teraz už nie. Kedysi áno, to boli také začiatky, ale tam som písal dosť klišé texty, niečo o láske a pod. To 

boli úplne začiatky. Práve nedávno som našiel nejaké svoje staré texty a keď som si to teraz s odstupom 

času čítal, tak som sa len chytal za hlavu, že to je strašné. Na textoch mi strašne záleží. Vadia mi hlúposti, 

klišé, ale niekedy je ťažké nepísať klišé, lebo potom vznikajú kadejaké abstraktné myšlienky. Veľmi 

obdivujem Nohavicu, on dokáže v tých textoch pospájať všetko možné a vyznie to skvelo. 

  

Koľko tvojich textov v súčasnosti hrávate a čo plánujete v najbližšej budúcnosti? 

Máme ich asi päť hotových. Inak ich je dosť veľa napísaných, ale nemáme ešte doriešenú hudbu tak, aby 

sme s tým boli stotožnení a naozaj spokojní. Do konca roka však chceme vydať našu prvú platňu, tak 

dúfam, že sa to podarí. 

Foto: archív umelca 

 

 

 

 



Keď alkohol tečie prúdom alebo Konečná 
stanica túžba 

 

Tamara Vyšná, 1. ročník mgr, 4. jún 2013 | Kultúra  

 

 

 

Láska, túžba, šialenstvo. Tak znejú úvodné slová k divadelnej hre Konečná stanica túžba. A tieto tri slová 

ju neskutočne vystihujú. Jedna z najúspešnejších hier modernej americkej drámy, za ktorú Tennessee 

Williams získal Pulitzerovu cenu. V hlavných úlohách sa skvelými hereckými výkonmi predstavili Diana 

Mórová, Tomáš Maštalír a Táňa Pauhofová. 

Blanche DuBois a Stella Kowalski. Diana Mórová ako Blanche a Táňa Pauhofová ako Stella. Dve sestry 

pochádzajúce z rovnakého bohatého prostredia. Avšak odlišujú sa tým, že Stelle nerobí problém žiť v 

chudobných pomeroch, v skromnom domčeku so svojím alkoholom posadnutým poľským manželom 

Stanleym – Tomášom Maštalírom. A na druhej strane Blanche, chronická klamárka a taktiež tajná 

alkoholička, stále zvyknutá na bohatstvo, ktoré však už nemá. 

  

Stret bohatstva a chudoby, lásky a násilia 

Príbeh sa začína príchodom Blanche ku svojej sestre a jej občas násilníckemu manželovi Stanleymu. Zo 

začiatku je zhrozená, v akých podmienkach žijú, je zhrozená z hlučných a nie práve distingvovaných 

susedov žijúcich nad nimi a musí si na to hodiť nejaký ten štamprlík whiskey. Nevie sa zmieriť so 

skutočnosťou, že jej bohatstvo je už len čírou spomienkou. Čo sa Stanleyho týka, jeho prvá otázka po 

príchode Blanche bola „a kedy odíde?" Tieto dve postavy sa nemali vôbec v láske, neustále medzi nimi 

vznikali konflikty a humorné situácie a Stella, tá jemná Stella, stvárnená práve drobnučkou Táňou 

Pauhofovou, tu bola na to, aby tieto konflikty nejako „zachraňovala.“ Aj keď pri najhlavnejšej a jednej zo 

záverečných scén, keď sa Stanley nakoniec zmocnil Blanche, Stella práve rodila v nemocnici. 

  

Pamätné scény Blanche, Stanleyho a Stelly 

Tých tam bolo viacero. Napríklad narodeniny Blanche a napätá atmosféra, keď Stanley, Stella a Blanche 

jedli večeru. Potom prišiel moment, keď Stella zahriakla Stanleyho, aby si po sebe upratal tanier. On sa 

postavil, pozrel sa na ňu arogantným pohľadom, zdvihol tanier a hodil ho smerom k divákom. Tanier sa 

rozbil len pár metrov od obecenstva. 

Druhej scéne kraľovala jednoznačne Mórová v samodržkách s podväzkami a v korzete. Celé hľadisko 

prekvapene zhíklo. Pkrekvapením bola aj scéna, keď sa Stanley, čiže Maštalír, zmocnil Blanche, čiže 

Mórovej a chytil ju za vlasy, celou silou jej šmaril tvár do torty a na hlavu jej navliekol sáčok od smeti. 



Pochopiteľne, tých scén bolo niekoľko, ale tieto mi utkveli v pamäti. Šialenstvo a pomätenie Konečná 

stanica túžba je príbehom Blanche DuBois. Ženy, ktorú počas celej hry prenasledujú jej mučivé 

spomienky a zážitky. Žena, ktorá padne na samotné dno chudoby, zúfalstva a alkoholizmu. A koniec? 

Ten má len jeden možný výsledok – šialenstvo a pomätenie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Koniec je vždy OK. Ak nie, tak to ešte nie je koniec“ 

 
Romana Juhásová, 1. ročník mgr, 15. jún 2013 | Kultúra  

 
 

 

Dňa 16. mája dorazila do česko-slovenských kín Fulmaya, dievčatko s tenkými nohami. Na 

dokumentárne filmy na veľkých plátnych veľmi zvyknutí nie sme, no Fulmaya zaručene nenudí. Ako by 

aj mohla, keď jej centrom je Dorota Nvotová. 

Česká režisérka Vendula Bradáčová hľadala námet na dokument, keď narazila na článok o herečke, 

speváčke, spisovateľke a v tomto kontexte hlavne cestovateľke a humanitárnej pracovníčke, Dorote 

Nvotovej. Vznikla spolupráca, ktorá vyústila do filmu Fulmaya. Nvotová na chvíľu zabudla na to, že je 

i herečkou a predstavila sa divákom ako človek so snami a problémami, čím vznikol veľmi osobný 

autorský profil, originálny, tak ako Dorota sama. 

 

Nvotová spísala svoje zážitky z ciest po východe už pred dvoma rokmi, ale aj keď je film rovnomenný, 

nejde o adaptáciu, skôr prirodzené pokračovanie. Názov Fulmaya predstavuje Dorotine nepálske meno 

s významom Kvet lásky. Podtitul Dievčatko s tenkými nohami podľa režisérky Bradáčovej voľne 

odkazuje na filmársky počin Děvčátko z roku 2002, v ktorom si zahrala hlavnú úlohu. Fulmaya je 

zároveň menom druhej najdôležitejšej postavy – malej obyvateľky nepálskeho detského domova Happy 

Home, Dorotinej obľúbenkyne, spriaznenej duše. 

Práve pomoc opusteným deťom stojí v centre diania a vzniklo by optimistické dielo o kráse 

dobrovoľníctva, usmievavých detských tváričkách a úspešnej ceste hlavnej hrdinky za šťastím nebyť 

zvratu, ktorý nepredvídala ani sama Dorota a ktorý diváka prenesie do krutej reality.  Happy Home nie 

je tak úplne šťastným domovom. Podľa slov režisérky bol štáb dokonca na vážkach, či s natáčaním 

pokračovať a či nepremárnil rok „mŕtvym filmom“. Nakoniec sa ale rozhodli realitu, tak ako sa na 

dokument patrí, ukázať celú. Napriek hroznej udalosti film v konečnom dôsledku nabíja akousi 

pozitívnou energiou. Tá pramení z vytrvalosti hlavnej postavy, i po obrovskom sklamaní a navyše 

skrachovanom manželstve. V pamäti utkvie posledná veta a zároveň slogan k filmu v znení: „Koniec je 

vždy OK. Ak nie, tak to ešte nie je koniec.“ 

O formálnu stránku dokumentu sa zaslúžil kvalitní štáb, zaujímavú prácu odviedol kameraman Tomáš 

Nováček, ocenený za najlepší dokumentárny film roku 2010 na festivale Jeden svet. Atmosféru dotvorila 

hudba, taktiež z dielne Doroty Nvotovej, ktorá za vlohy vďačí biologickému otcovi Jarovi Filipovi. 

Ak ale od filmu čakáte cestovateľské kino zamerané na vzdialené taje Nepálu, môžete byť sklamaní. Ulice 

Káthmandu síce tvoria pozadie, tvorcovia sa však zameriavajú na sociálne problémy, nie na krásy. 



Výnimkou sú zábery z hôr, trvajú ale len niekoľko minút. Na svoje si skôr prídu Dorotiny fanúšikovia 

a rovnako aj názor nezaujatých divákov sa pravdepodobne bude odvíjať od sympatií k rozprávačke. 

Bezprostredné správanie a vyjadrovanie môže pôsobiť ako póza pred kamerou (napr. prevoz chorého 

dieťaťa z ulice do nemocnice či darovanie nového oblečenia chlapcom s podobným osudom). Skúsme ale 

na chvíľu zabudnúť na množstvo pózerov, ktorí sa medzi mediálne známymi osobnosťami pohybujú 

a uveriť v dobré, stále naivné, Dievčatko. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurius: „Vyjadriť príbeh jednou fotografiou je 
väčšie umenie, než ho vyjadriť miliónom políčok na 
filmovej páske.“ 

 
Michaela Pšenáková, 1. ročník mgr, 6. júl 2013 | Médiá  

 
 

 

Juraj „jurius“ Výboch momentálne pracuje na marketingovom oddelení istej IT firmy. So svojím tímom 

pre ňu pripravuje reklamu. V 18. rokoch vzal do ruky svoj prvý kompaktný fotoaparát Hewlett – Packard, 

a hoci po ňom prišli ďalšie fotoaparáty, nadšenie zo zachytávania okamihov plynúceho času ho dodnes 

neopustilo. Fotografuje. 

 

Berieš fotenie ako záľubu či ako reálnu prácu?   

Začalo to záľubou a istou „povinnosťou“, úlohami pre moje gymnázium, časom som sa do toho dostával 

stále hlbšie a hlbšie. Začal som fotografiu študovať, hľadal som inšpiráciu, navštevoval rôzne kurzy 

a workshopy, investoval do techniky, dal dohromady tímy ľudí, a všetko z tohto ma napĺňalo radosťou 

a zadosťučinením. Uvedomil som si a pochopil, že chcem venovať fotografii čo najviac svojho času, čo 

znamená, že ideál je venovať foteniu 100 % času, kedy nespím. Snažím sa svojou tvorbou robiť ľudí 

šťastnými, snažím sa ponúknuť im službu, ktorá je pre nich tá najlepšia. Chcem reálne pracovať v oblasti 

mojej záľuby. Dá sa toto nazvať normálnou prácou? (smiech) 

  

Čo alebo koho najradšej máš pred objektívom? 

Venujem sa najmä fashion a glamour fotografii, tak v tomto ohľade mám najradšej pred objektívom 

modelov a modelky, ktorí už majú aspoň malú skúsenosť s fotografiou, a rovnako ako ja chcú, aby zo 

shootingu vyšli čo najlepšie výsledky. Rád som s celým mojím tímom na jednom konci povrazu. Ak 

niekto „hrá proti mne“, pekné a uveriteľné fotky z toho nebudú. 

V poslednej dobe som dostal ponuky na food fotografiu. A zisťujem, že nielen dokonale nastylované ženy 

sú pred objektívom prekrásne. Intenzívne sa na ne doťahuje dokonale nastylované jedlo. Pri food 

fotografii je ešte jedna veľká výhoda. Po úžasnom vizuálnom zážitku prichádza na rad ten chuťový! 

(smiech) 

  

Je podľa teba fotenie umenie? Prečo? 



Všetko, čo má silu potešiť, vyčariť úsmev, nahnať husiu kožu, zarmútiť, nahnevať, jednoducho vyvolať 

emóciu alebo reakciu, je umenie. A nemusí ísť len o našu obľúbenú alebo neobľúbenú pesničku v rádiu. 

Keď plačeme pri filme, plačeme pri milióne mihotajúcich sa fotografií. 

  

Pred časom si krstil knihu módnych fotografií. Aké pocity si prežíval? 

Bol to úžasný zážitok vidieť roky práce, úspechov, trápení, zážitkov v jednej väzbe. Krstenie môjho 

prvého vytlačeného portfólia prebehlo v príjemnej atmosfére blízkych ľudí. Všetci tam boli kvôli môjmu 

dielu a všetci sme sa z toho diela tešili. Boli to úžasné a príjemné pocity. Názov knihy je „Slovak beauty 

now!“, pretože kniha zobrazuje akutálnu krásu Sloveniek. Krstili sme bozkom, pretože to je to, čo si tieto 

slečny zaslúžia. (úsmev) 

  

Chystáš ešte nejaké podobné dielo? 

Určite vyjde Slovak beauty now 2, a ak bude koho fotiť, aj trojka. (smiech) Ale krásnych dievčat je na 

Slovensku neúrekom, takže sa nebojím, že by „materiál“ došiel. Popri projekte Slovak beauty now mám 

rozpracované aj ďalšie projekty, ktoré sa objavia na papieri. 

  

Koho chceš svojou prácou fotografa osloviť? 

Chcem osloviť každého, kto sa osloviť nechá. Kažý má vlastný špecifický vkus. Nebudem publikum 

vyčleňovať, v zmysle „chcem osloviť tieto desiatky, stovky, tisícky ľudí, ale týchto ďalších už nie“. Ak 

bude viac mojich fotiek pozerať väčšina v podobe žien, ktoré hľadajú inšpiráciu, chcem to robiť pre ne. 

Ak to bude väčšina mužov, ktorí zbožňujú krásne ženy, tak to je tá väčšina. (úsmev) 

  

Čo si myslíš o fotožurnalistike, chcel by si niekedy fotiť reportážnu fotografiu? 

Fotožurnalistika, rovnako ako klasická žurnalistika, teda text, má obrovskú silu. Je dobrým sluhom, ale 

veľmi zlým pánom. Vie nám priniesť silné momenty a príbehy, ale vie manipulovať, a byť manipulovaná. 

Pri reportážnej fotografii je fascinujúce správanie ľudí. A to ako sa fotograf do nich postupne viac vžíva. 

Pri fotoreporážiach musí byť fotograf o krok pred aktérmi, musí vedieť čo sa stane. Nepovažujem sa za 

fotoreportéra, ale už som stihol k reportážnej fotografii „pričuchnúť“ a je to, ako hovorím, veľmi 

fascinujúci svet. 

  

Čo alebo kto ťa najviac v tvojej práci podporuje? 



Podporuje ma každý pohľad na fotografiu. Či už moju vlastnú alebo cudziu. Cítim, že chcem fotiť ďalej 

a stále. Shootingy stoja veľa energie. Ale radosť z dobrého výsledku prináša tú energiu naspäť, aj s malým 

bonusom. A ako rastie energia, rastie aj radosť. 

  

Čo je na práci fotografa najhoršie a čo, naopak, najpríjemnejšie? 

Najhoršie je, že sa nedá robiť nonstop a najlepšie je, že zvečňuje príbehy a život. Keby som chcel hovoriť 

o medziľudských vzťahoch, tie sú pri práci v tíme tým najlepším, aj najhorším zároveň, lebo pri práci 

vzniká veľa dobrej energie, priateľstvá, ale táto práca prináša aj nedorozumenia a zmeny postojov, ktoré 

vedú k pracovným „rozchodom“. Keď niekto fotí kvietky alebo motýle, takéto problémy – ale ani radosti 

– nemá. (úsmev) 

  

Čo pre teba fotografovanie vlastne znamená, čo ti dáva a čo ti berie? 

Proces kedy niečo neexistuje, potom to vznikne a je to hmatateľné, mi dáva nesmierne veľa. Tento pocit 

je pre mňa veľmi dôležitý. A čo mi fotografia berie? Čas. Keby mi na konci všetok ten čas vrátila a ja by 

som mohol fotiť o ďalších 30 rokov viac, bolo by to super! (úsmev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roth číta rock 

 
Romana Juhásová, 1. ročník mgr, 29. apríl 2013 | Médiá  

 
 

 

„Mama moja, sním zo mňa odznak. Už mi ho viacej netreba. Padá noc, padá noc slepá.“ Že vám tento 

úryvok veľa nehovorí? Stačí kúsok prekladateľských schopností, či pre menej zdatných zalistovať 

v slovensko-anglickom slovníku, a v ušiach sa vám nepochybne vybaví notoricky známa skladba 

Knocking on heaven’s door. 

Množstvo slovenských poslucháčov inklinuje k hudbe spoza mláky, anglicky spievané piesne radí medzi 

svoje obľúbené, ale v podstate im nerozumie. S cieľom dopomôcť k lepšiemu pochopeniu veľmi známych 

skladieb zo súdka rockovej klasiky prišli do mediálneho priestoru Rockové verše. Dňa 11. apríla im bol 

venovaný pravidelný literárny klub KC Dunaj. Netradičný kreatívny projekt Slovenského rozhlasu 

predstavil divákom dramatug Karol Horváth, autor viacerých divadelných hier a dramatizácií a interpret 

- herec Robert Roth. 

 

Nejde však o preklad „odslova-doslova“, pretože sa ho zhostili umeleckí prekladatelia. Texty sú 

interpetované ako poézia podfarbená elektro-akustickým doprovodom, čím vznikajú akési mini-

rozhlasové hry. Do prednesu vkladajú svoje herecké nadanie Robert Roth a Lucia Vráblicová. 

V súčasnosti si na Rádiu FM možno vypočuť 95 skladieb, pribudne ešte sto a následne ďalšia stovka zo 

žánru pop. Široká škála rôznych odrôd rocku zahŕňa folkové gitarovky Boba Dylana, progresívny rock 

Pink Floyd, glam rock od The Sweet až po punk v podaní Sex Pistols. 

 

Pri počúvaní Rockových veršov vás význam známeho textu prekvapí a otvorí úplne novú dimenziu 

vnímania danej piesne. Niektoré možno svojou jednoduchosťou, iné naopak poetickosťou. Ako sa Roth 

vyjadril pre denník SME, mnoho kapiel spieva banality, ale v angličtine im to znie perfektne. A naopak 

taký Pink Floyd je podľa interpreta projektu naozaj vecou na čítanie. Posúďte sami: „Nad hlavou je 

albatros, nehybne visí vo vzduchu a v hĺbke vlna za vlnou, v jaskynných labyrintoch z koralov. Ozvena 

dávno zašlých čias sa cez zrnká piesku krúti zas...“ 

 

 

 



Film o oslavách 90. výročia založenia FiF UK 

 
Mgr. Eva Bachletová, PhD., 2. júl 2012 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si v októbri 2011 pripomenula 90. výročie svojho 

založenia. Počas dvoch dní sa pedagógovia, študenti a zamestnanci fakulty mohli zúčastniť zasadnutia 

vedeckej rady a akademickej obce, vypočuť si sériu prednášok či navštíviť výstavu venovanú výročiu. 

Oslavy vyvrcholili kultúrnym a spoločenským programom pod názvom Dies academicus – 

Akademické dni. 

Pozrite si zostrih toho najzaujímavejšieho, čo oslavy priniesli. Nadýchnite sa netradičnej akademickej 

atmosféry a pozrite si film Jany Murínovej a Silvie Mabena, absolventiek Katedry žurnalistiky FiF 

UK v Bratislave. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ani písmenko nazmar 

 
Silvia Majerová, 1. ročník mgr, 14. jún 2012 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Pedagóg a spisovateľ. Debutoval v roku 1995 zbierkou poviedok. Získal mnoho ocenení, Cenu Európskej 

únie za literatúru a vo februári mu vyšiel druhý román. V rozhovore s Pavlom Rankovom hlavne 

o literatúre. 

  

Trúfli by ste si viesť kurz tvorivého písania? 

Nie, ja by som to nevedel. Celé je to postavené na tom, že človek musí vedieť radiť druhým, čo ja vôbec 

neviem. Moje hodnotenie literárneho diela alebo nejakého kreatívneho výstupu je v rozmedzí páči-

nepáči. A z toho neplynie žiadne poučenie. Ja jednoducho nedokážem nejakým spôsobom exaktnejšie 

formulovať svoje postoje a názory na umenie. 

  

Kde sú zakorenené počiatky vašej literárnej tvorby? 

Mal som dva začiatky. Prvý bol na strednej škole, písal som poéziu. V časopise Dotyky mi povedali, aby 

som v tom nepokračoval, že to bude lepšie pre poéziu aj pre mňa. Na vojne ma to prostredie priviedlo 

k tomu, že som začal písať prózu. To bol druhý začiatok. 

  

Priviedlo vás k tomu vojenské prostredie? 

Áno. Po prvé, človek má svojím spôsobom dosť veľa času. Jednak, celé to prostredie je tak kafkovsky 

organizované, že človek si neustále hovorí – toto si musím poznačiť, toto zapamätať... No a tretí bod je 

izolácia od kamarátov, známych a od všetkého. Vedie k potrebe komunikovať nejako inak. 

  

Román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) vyplnil dieru na našom knižnom 

trhu. Téma týchto rokov našich dejín doposiaľ nebola spracovaná.  

Mne osobne chýba na našom trhu to, čo sa dialo po roku 1989. V podstate s výnimkou toho, čo napísal 

Peter Pišťanek tu podľa mňa nie je nič, čo by sa pokúsilo na to reagovať. Podalo nejakú reflexiu, či už by 

bola kritická alebo pochvalná, psychologizujúca alebo sociologizujúca. Ja si myslím, že ak tu niečo chýba, 

tak je to práve román z posledných dvadsiatich rokov. 



  

Takže je to pre vás ďalšia výzva? 

Pre mňa určite nie. Samotný rok 1989 bol dramatický, ale tie okolnosti potom už nie. Možno 

mečiarizmus má v sebe dramatické prvky, ale to je skôr téma na triler. Poňať celý ten spoločenský vývin, 

to by mňa ako autora vôbec neoslovovalo. Ako čitateľ by som si rád niečo také prečítal.  

  

Dej knihy Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) ste preniesli aj na divadelné dosky. 

Pre divadlo som robil dramatizáciu. Predstavenie hrali dva roky v Slovenskom národnom divadle. 

Skončilo sa to neurčito. Hra mala mať derniéru v apríli, ale toto predstavenie zrušili, išlo to tak 

dostratena. Shakespearovi by pravdepodobne poslali mail, že končíme vaše predstavenie, no ale môj 

nemajú. 

  

Ako ste sa s hrou zosobnili vy? 

Veľmi dobré herecké výkony, réžia, vynikajúce kostýmy, perfektná scéna, prekrásna hudba, len tých slov 

je tam priveľa. Spätne hodnotím, že to, čo som ja sám napísal, som mal oveľa viac zoškrtať. Čiže všetko 

okrem toho, čo som urobil ja, je vynikajúce. Svoj výkon podrobujem kritike. 

  

Za túto knihu ste dostali mnoho ocenení. Ktoré vás osobne poctilo najviac? 

V zásade si najviac cením ocenenia od ľudí, ktorí sa kreatívne podieľajú na umení. Buď spisovatelia, 

filmári alebo prekladatelia. Na druhej strane sú ocenenia od obyčajných ľudí. Tam ma vedia potešiť také 

detaily. Napríklad keď mi povedal starší čitateľ, že som vystihol atmosféru Levíc v období druhej 

svetovej vojny. A to z dvoch hľadísk. Časového, pretože som vtedy nežil a priestorového, lebo kým som 

nedopísal knihu, nikdy predtým som v Leviciach nebol. 

  

Odkiaľ ste teda čerpali informácie? 

Môj otec rád spomínal, on si to všetko pamätal. Rozprával a na základe toho sa do mňa tá atmosféra 

vliala. Čo znamená, že človek sa niekedy naučí viac zo sekundárnych informácií, ako z priameho 

pozorovania prostredia. Koniec koncov, viac vieme o prírode z prírodopisu, ako z toho, že chodíme po 

lese. 

  



Sú niektoré epizódky založené na vašej fantázii? 

Určite je tam podstatne viac vymyslených príbehov. Domyslený je príbeh o paštéte Májka, ale zasadený 

je do reálií. V Brne existoval poľnohospodársky veľtrh, na ktorom získala cenu Zlatá Salima.   

  

A čo Klement Gottwald a jeho tesanie truhiel? 

Samotný Gottwald rozhodol, že udelia 11 trestov smrti a tri doživotia. Zaujal ma na tom ten kľúč. Na 

základe čoho rozdelil tých svojich bývalých druhov. Prečo nie 10 a štyri? Tak som rozmýšľal, že čo mohlo 

byť tou príčinou. Z organizačných príčin to mohol byť dôvod, že svojim súdruhom nestihol vyrobiť rakvy. 

  

Vo vašej novej knihe Matky sa opakuje postava novinára Petra Ronaja 

z predchádzajúceho románu. 

To už sú také pragmatické hry, ktoré ocení najviac samotný autor. Do deja som potreboval dostať 

novinára. A keďže jedného som už dobre poznal, vedel som, ako vystupuje, tak som ho tam vložil. 

Existuje tam ešte jedna postava z predchádzajúcej knihy. Je to Jitka, Češka, ktorá sa dala dokopy 

s Nemcami a Gestapom. V tejto knihe príde do gulagu ako zajatkyňa. Bola ryšavá a ja som tam jednu 

takú chcel mať. 

  

Autorove súkromné hry? 

Presne. Nečakám, že sa v tom bude vyžívať čitateľ. Je to naozaj len preto, aby som sa zabavil ja. 

  

Príbeh Zuzany Laukovej z románu Matky je vymyslený, alebo založený na reáliách? 

Spisovateľ Peter Juščák zbieral výpovede ľudí, ktorí boli v gulagu. Raz som sa s ním o tom rozprával. On 

mi vtedy hovoril, že ho fascinoval príbeh ženy, ktorá tam porodila. A mne táto veta ostala v pamäti. 

Takých príbehov tam muselo byť tisíce, pretože tam boli milióny žien.  Ide o vymyslený príbeh, ale snažil 

som sa, aby tam bola určitá vierohodnosť. 

  

História vás nejako očarila. 

Na histórii sa mi páči, že je tak trochu uletená, šialená a neuveriteľná. 

  



Čo literát číta rád? 

Mám strašne veľa obľúbených autorov a žiaden vzor. Vcelku sa mi viac páčia poviedky ako romány. Zo 

slovenských autorov napríklad Dušan Mitana, Viliam Klimáček – strašne sa mi páči, ako do takého 

dokonalého odpozorovania reálií súčasného života vkladá fantastické prvky. Človek má pocit, že toto je 

tá realita, ktorú žijeme a zároveň sú tam neskutočné veci. Výborne spája tieto dva svety. 

  

Všimla som si, že nemáte vlastnú webovú stránku ani blog. 

Dostal som ponuku od vydavateľstva Host, že mi vytvoria web. Ja to považujem trochu za stratu času. 

Nie som si istý, či by to malo vplyv na čítanie mojich knižiek. 

  

Nemáte potrebu vyjadrovať sa k aktuálnym otázkam spoločnosti? 

Nie, určite nie. Toľko času nemám a našťastie som sa dostal do takej situácie, že mňa už vôbec nezaujíma, 

tak ako ešte pred piatimi rokmi, politická situácia. Teraz ju absolútne nesledujem. 

  

Prečo? 

Ja sa už na politiku pozerám ako na zemetrasenie. Nemôžete to ovplyvniť. Z toho dôvodu nemá význam 

sa tým zaoberať. Až keď prehrmí tá apokalypsa, vtedy treba odstraňovať dôsledky, no zabrániť sa im 

nedá. 

  

Píšete si len tak pre seba? 

Vždy mám tú ambíciu, aby som to nejako verejne zužitkoval, publikoval. Čo ale neznamená, že vždy sa 

to podarí. Koniec koncov, román Matky sa zrodil z nevyužitých poznámok ku knihe Stalo sa prvého 

septembra. Moje heslo je „ani písmenko nazmar“. Všetko, čo napíšem, sa snažím využiť. Pokiaľ si 

za tým, samozrejme, stojím aj o dva mesiace a zdá sa mi to byť publikovateľné. 

  

Vaša ďalšia ambícia? 

Teraz by som chcel knihu Matky pretaviť do filmového scenára. V najbližšom čase sa budem 

koncentrovať hlavne na to. 

  



Na pomedzí vedy a umenia 

 
Lýdia Kotríková, 1. ročník mgr, 5. jún 2012 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Valér Mikula sa narodil v roku 1949 v Levoči. Po maturite študoval slovenčinu a francúzštinu na 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Kabinete literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v 

Nitre, v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave a bol interným ašpirantom v 

Literárnovednom ústave SAV. Od roku 1985 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej 

vedy FiF UK, kde bol  menovaný za docenta, neskôr za profesora a po novembri 1989 bol krátko 

prodekanom. Pôsobil na univerzitách v Clermont-Ferrand a Bordeaux a taktiež bol hosťujúcim 

profesorom na univerzite INALCO v Paríži. Od polovice 70. rokov publikuje literárne kritiky, venuje sa 

skúmaniu básnickej obraznosti, modernej slovenskej poézii, ale aj slovenským básnikom a prozaikom 

starších období. Prekladá z francúzštiny. Na katedre vedie kurzy slovenskej literatúry 20. storočia a 

doktorský seminár. 

  

Počas vášho života ste sa venovali literárnej vede, tvorili ste publicistické texty 

i poéziu.Cítite sa byť viac vedcom alebo umelcom?  

Umelcom sa byť necítim, a vlastne vedcom tiež nie. Nazdávam sa totiž, že literárna veda nie je tak celkom 

vedou (v porovnaní napríklad s prírodnými či exaktnými vedami). Texty vyslovujúce sa o umení, 

v ktorom sa nedá – a nemá – všetko zmerať a klasifikovať, by mali byť bližšie k umeleckej forme prejavu. 

Adekvátny spôsob, ako písať o umení, vidím v eseji, ktorá sa ako žáner pohybuje na hranici medzi vedou 

a umením. Určite musí prinášať nejaké poznanie, no netreba ho manifestovať okázalým vedeckým 

aparátom. Ak umenie má na nás predovšetkým zapôsobiť, do istej miery by sa o to malo pokúšať aj 

písanie o ňom. Tieto žánre na pomedzí mám najradšej, takže aj ja sám som zrejme niekde „medzi“. 

  

Čo bolo impulzom k začatiu tvorivej činnosti? 

Väčšina mladých ľudí začne písať básničky či iné texty z popudu naliehavo pociťovanej životnej situácie. 

Keď časom naliehavosť prejde, prejde ich aj písanie. Ale badám, že u skutočných spisovateľov to nie je 

tak – u nich prvotným impulzom nebol život, ale literatúra, obdiv k dobre napísaným textom a snaha 

napodobniť ich. U mňa to bolo opäť akosi „medzi“, no pamätám sa, že písaný text ma fascinoval už od 

predškolského veku (na začiatku bol, pravdaže, magický Dobšinský). Nechať sa unášať tokom reči, či už 

ako ten, kto tú reč počúva, alebo ako ten, kto ju snuje, to je jedna z najstarších a dodnes hypnotizujúcich 

ľudských situácií. 



  

Vedeli by ste povedať aj meno konkrétneho spisovateľa, ktorý vás najviac ovplyvnil? 

Uviedol by som iba jedného autora, ktorý ma inšpiroval dvakrát, a protichodne – Milan Rúfus. Keď som 

začínal písať básne, Rúfus na mňa pôsobil ako čosi hlboké, naliehavé, až priam zariekavé. Keď som 

neskôr začal písať kritiky, a najmä literárnovedné analýzy (vtedy som ešte veril na literárnu vedu), medzi 

prvými som sa zbližša pozrel práve na jeho básne, na to, ako sú „urobené“ – a čaro zmizlo. (Okrem iného 

som totiž zistil, že Rúfus nie je ani tak zariekavý ako nariekavý). Dobrá poézia bez úhony prežije aj 

literárnokritickú vivisekciu, z tej menej dobrej ostane po takejto operácii už len kôpka slov a nástrojov 

básnickej techniky. Takže ako začínajúci básnik som bol Rúfusom očarený, ako začínajúci kritik 

sklamaný. Ktovie, kto z tých dvoch má pravdu? 

  

Keď ste mali 25 rokov, vydali ste svoju prvú a zároveň aj jedinú zbierku básní – Zvieratko 

noc. Mali ste v tom veku pocit, že musíte niečo odkázať svetu? 

Svetu ani nie, skôr niektorým dievčatám (smiech). 

  

Prečo ste v písaní poézie nepokračovali?  

V 70. rokoch začala byť na Slovensku veľmi nepriaznivá situácia pre umenie, keďže sa nastoľovala tzv. 

normalizácia, vrátane prísnej cenzúry. Rok 1974, kedy vyšla moja zbierka,  bol posledným, keď ešte 

prekĺzlo zopár „neznormalizovaných“ kníh. Ale už aj ja som musel zo dve básne vynechať a do viacerých 

zasiahnuť. Predstavte si, nevhodné bolo napríklad aj slovo lono! Vtedy som sa veľmi intenzívne 

kamarátil s básnikom Štefanom Moravčíkom, ktorý nemohol publikovať už od začiatku 70. rokov. Keď 

chcel neskôr vydať zbierku, bol nútený napísať niekoľko angažovaných básní, a ja som si povedal, že 

touto cestou ísť nechcem. Okrem toho vtedy som sa už viac venoval kritike a nadobúdal som čoraz 

kritickejší pohľad nielen na cudzie, ale aj na svoje vlastné básnické texty. 

  

Čo vás napokon priviedlo k  publicistike?  

Literatúru som vždy vnímal ako súčasť spoločenského prostredia a cez kritiku literatúry sa do istej miery 

dalo nepriamo kritizovať aj spoločensko-politické pomery. Na kritiku režimu však bolo treba nájsť 

vhodný štýl a jazyk, ktorému čitatelia rozumeli, no ktorý nebolo možné priamo pristihnúť a postihnúť. 

Ja som si ho našiel v nevážnej a ironickej polohe. Keď sa už  v druhej polovici 80. rokov dalo písať 

priamejšie, orientoval som sa aj na publicistické témy. Lebo najakútnejšou potrebou vtedy bolo zmeniť 

spoločnosť, nie literatúru. V publicistike som pokračoval aj pár rokov po revolúcii, keď sa veci menili 



naozaj prevratne a takisto ľudia – niektorí priam kotrmelcovo. Bolo to spoločensky búrlivé obdobie, je 

však zaujímavé, že napriek všetkým tým hlučným búrkam písané či hovorené slovo malo svoju 

rezonanciu i účinok. Dnes to už tak nie je. 

  

Dalo by sa povedať, že vaše publicistické diela majú nejakú ústrednú tému?  

Možno dve témy. Pred novembrom to hádam bolo nefungovanie v širokom slova zmysle, upozorňovanie, 

že veci (literatúra, kultúra, spoločnosť) neboli usporiadané podľa prirodzeného poriadku. Dobová 

ideológia tvrdila, že systém je dobrý, a ak niečo nefunguje, na vine sú ľudia. V skutočnosti to bolo presne 

naopak (vtedy sme ešte mali dôvod si myslieť, že ľudia sú dobrí). A po Novembri – a to je tá druhá téma 

– ma najviac iritovali bývalí komunisti, ktorí sa ako ťava uchom ihly prevliekli z komunistického raja 

rovno do ríše demokracie, ktorú začali horlivo budovať – pravdaže, na svoj obraz.  V šesťdesiatom 

ôsmom sa im síce nepodarilo vybudovať socializmus s ľudskou tvárou, zato teraz tu máme demokraciu 

s komunistickou tvárou. 

  

Dnešnú dobu už nemáte potrebu kritizovať? 

Nie. Mám pocit, že dnes je písaným slovom ťažšie niečo zmeniť ako kedysi. Existuje toľko názorov, toľko 

„expertov“, že sa v tej našskej pluralite akosi navzájom vynulujú. O jeden hlas viac či menej, to už nič 

nezaváži. 

  

Mali ste možnosť pôsobiť na dvoch francúzskych univerzitách, ako hodnotíte túto 

skúsenosť? 

Vždy som obdivoval Francúzsko, jeho kultúru i jeho postoj k človeku, no bol som zmierený s tým, že sa 

tam nikdy nedostanem. Keď som tam po Novembri mohol opakovane pobudnúť, bolo to pre mňa ako 

zázrak a neuveriteľné obohatenie po všetkých stránkach. Navyše, vtedy to naozaj boli dva svety. Dnes sa 

už rozdiely postupne stierajú, aspoň tie vonkajškové, no na hlbšiu podobnosť s „francúzskosťou“ sa ešte 

načakáme, pretože (aby som si na záver trochu zaprovokoval) Francúzsko má úžasnú schopnosť 

kultivovať, kým Slovensko naopak.  

  

 

 



Milan Jurík: Štúdium teológie je ako cesta ohňom 

 
Nikoleta Kováčová, Sarah Žiaková, 1. ročník bc, 18. máj 2012 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Milan Jurík sa stal prodekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave v máji 2011. V 

súčasnosti pracuje na Katedre praktickej teológie EBF UK, venuje sa predovšetkým katechetike, 

homiletike, biblickej hermeneutike, pastorálke a diakonike. 

  

Na tejto fakulte vyštudoval evanjelickú teológiu a po skončení štúdia nastúpil ako asistent na Katedru 

praktickej teológie EBF UK. Popri tom ukončil externé doktorandské štúdium a od roku 2005 pôsobí aj 

ako duchovný správca Teologického domova Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorý má za úlohu 

duchovné formovanie študentov. 

  

Mali ste nejaké očakávania predtým, ako ste sa zhostili funkcie prodekana? 

Myslím si, že skôr ako očakávania nás viacerých na fakulte spájala a spája spoločná vízia ďalšieho rozvoja 

a smerovania našej teologickej fakulty. Chceli by sme pokračovať v trende diverzifikácie a modernizácie 

teologického štúdia, napredovať v rozvoji vedy a teologického výskumu, ďalej v rozvoji študijných 

možností – pracovať na získavaní nových kvalitných študentov, ale aj na príprave nových študijných 

programov a ich kombinácií. V kombinovaných študijných programoch máme viacročnú úspešnú 

spoluprácu s Pedagogickou fakultou UK a Fakultou managementu UK. Už v budúcom roku rozširujeme 

súčasné kombinácie študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy okrem kombinácie s jazykmi 

o možnosť kombinácie s učiteľstvom histórie a pedagogiky.  

  

Je aj niečo, s čím zatiaľ nie ste spokojný, alebo čo by ste vedeli vylepšiť? 

Oblasti, v ktorých sa nám dlhodobejšie nedarí, alebo nenapredujeme dostatočne dynamicky, berieme 

ako výzvy. Od samotného nástupu sme začali pracovať na mnohých veciach, ktoré ešte nevidno. Ako 

príklad môžeme uviesť náš fakultný teologický časopis – Testimoniatheologica. Považujeme za 

potrebné vylepšiť ho po formálnej stránke, a tak vytvárať priestor pre publikovanie ucelených 

teologických vedeckých štúdií v oblasti evanjelickej teológie. Za účelom formálneho upevňovania 

identity našich študentov a pracovníkov k fakulte (ale aj propagácie teologického štúdia na EBF UK) 

bola koncom roka vyrobená prvá séria propagačných materiálov – tričiek, mikín, pier a tašiek s novým 



neformálnym logom EBF UK. Takto by sme mohli menovať ešte veľa drobností, ktoré, keď sa spoja, 

dokážu vytvoriť harmonický celok. 

  

Nenarazili ste na nič také, čo by vám vyslovene prekážalo? Pri čom ste si okamžite 

povedali, že toto treba zmeniť? 

Najväčšia výzva, s ktorou sa musíme popasovať, je rozpočet, v ktorom nám už takmer tradične chýba k 

vyrovnanému ukončeniu hospodárenia nemalá suma. Preto jedným z prvoradých cieľov isto bude, aby 

sme sa v nasledujúcich rokoch dopracovali podľa možnosti k vyrovnanému hospodáreniu v tom zmysle, 

aby sme boli schopní hospodáriť s finančnými prostriedkami zo štátnej dotácie a podnikateľskej činnosti 

tak, aby sme neostali v červených číslach. S týmto zápasilo aj predchádzajúce vedenie našej fakulty. 

Našou úlohou teda bude pripraviť kroky, ktoré budú viesť k tomu, aby naša fakulta v metodike 

rozdeľovania štátnej dotácie neostávala dlhodobo len na garantovanom minime, ktoré síce umožňuje 

krátkodobé prežitie, ale z dlhodobého hľadiska vedie k postupnému útlmu, až zániku. 

  

Snažíte sa získavať peniaze z eurofondov? Máte rozbehnuté nejaké projekty? 

Keďže sme bratislavská vysoká škola a Bratislava je považovaná za nadpriemerne bohatý región, máme 

obmedzené možnosti prijímania financií cez eurofondy. V súčasnosti platí, že čím menšie mesto, tým 

väčšia je šanca získať peniaze. Problémom pri zapájaní sa do súťaže o veľké granty je aj naša veľkosť – 

presnejšie povedané malosť a z toho vyplývajúca obmedzená riešiteľská kapacita našich pedagogických 

a vedeckých pracovníkov. Preto sa musíme snažiť o to, aby sme okrem výborných výsledkov vo vede a 

výskume mali aj dostatočný počet študentov. 

  

Myslíte si, že máte teraz málo študentov? Ako je naplnená kapacita? 

Určite nie je naplnená na možné maximum. Podľa súčasných kritérií by sme mohli mať približne 250 

študentov, v súčasnosti na našej fakulte študuje 166 študentov. Výhodou takéhoto počtu však je, že sme 

takpovediac fakulta „rodinného typu“, pedagógovia môžu poznať všetkých študentov, a teda aj vzťahy sú 

u nás – dá sa povedať – „rodinné“. Túto skutočnosť ocenili viackrát i pedagógovia našich 

spolupracujúcich fakúlt. 

  

Aké problémy vy osobne riešite so študentmi? Myslíte ako duchovný správca-spirituál? 



Predovšetkým to je duchovné poradenstvo, pomoc pri osobných problémoch, krízach vo vzťahoch či 

štúdiu... Študenti sa mnohokrát prídu len tak porozprávať – pastorálna práca pozostáva vo veľkej miere 

aj z neformálnych rozhovorov. So študentmi žijeme v Teologickom domove spolu. Duchovný správca 

vždy so svojimi študentmi aj býva. Keď je potrebné povzbudiť, tak sa snažíme povzbudiť ich, keď je 

potrebné napomenúť, tak aj napomenúť, pretože aj to patrí ku kresťanskej výchove a formácii. Presne 

tak, ako hovorí apoštol Pavol v prvom liste Tesalonickým: „Napomíname vás, bratia, učte poriadku 

neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým.“ (1 Tes 5, 

14). 

  

Máte veľa študentov, ktorí študujú súčasne na viacerých fakultách? Nespozorovali ste, že 

by jedno zameranie bolo na úkor druhého? 

Veľa určite nie, ale máme ich niekoľko. Myslím si, že je to pre nich len dobré. Keď sú šikovní, chcú sa 

vzdelávať a ak to zvládajú, tak prečo nie. Väčšina z nich sú výborní a šikovní študenti a tí to zvládajú bez 

problémov. Určite je to v prvom rade na úkor ich voľného času, ktorého nemajú toľko, alebo ho nemajú 

vôbec. Mali sme aj takých, ktorí to skúsili a zistili, že je toho na nich veľa a po semestri či dvoch si to 

rozmysleli... 

  

Dostávajú sa k vám správy o absolventoch? Zvyknú sa ohlásiť, prísť, povedať kde pracujú, 

čo robia? 

Našim hlavným „odberateľom“, keď to povieme komerčne, je Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. 

Väčšina študentov evanjelickej teológie má záujem o duchovnú službu v našej cirkvi, takže prehľad o 

tom, kto kde pôsobí, máme veľmi dobrý. Ako duchovní sa každoročne stretávame na celocirkevných 

teologických konferenciách, kde prichádza väčšina farárov, a to je nádherná príležitosť stretnúť i našich 

absolventov. Máme však i študentov, ktorí pôsobia v zahraničí a keď prídu na Slovensko, radi a 

pravidelne sa pri návšteve Bratislavy vracajú aj na fakultu. Myslím si, že je to aj vďaka tomu, že tu počas 

štúdia zažívali naozaj dobré spoločenstvo.   

  

Nájde každý študent, ktorý u vás vyštuduje, uplatnenie? Nestáva sa, že sú sklamaní? 

Ani tu nefunguje všetko stopercentne. Aj k nám prichádzajú študenti s rôznymi očakávaniami, mnohým 

sa naplnia, niektorým nie. Každoročne prichádza aj isté percento študentov, ktorí sa hľadajú a ešte 

nevedia, čo chcú robiť, a tak štúdium „skúsia“ a počas neho to zistia. Štúdium teológie nie je ľahké 

štúdium. Keď na teologickú fakultu príde mladý človek na prvý pohľad s pevnou vierou, zrazu sa ocitá v 



spleti mnohých, často protichodných názorov a nie vždy je ľahké, najmä pre mladého človeka, sa v nich 

zorientovať. My teológovia hovoríme, že štúdium teológie je „cesta ohňom“, do ktorého keď človek vojde, 

tak veľa z jeho úprimnej, jednoduchej viery zhorí, ale keď z neho vyjde, tak jeho viera ostane, podobne 

ako zlato – prepálená ohňom. Výsledkom tejto neľahkej cesty je viera, ktorá je pevnejšia a stabilnejšia, 

ktorú už tak ľahko nič nerozkolíše. Práve tým, že štúdium teológie je okrem akademickej časti i náročný 

duchovný proces, nie je to jednoduché a práve v tomto momente sa láme to, či sa niekoho očakávania 

naplnia, alebo nie. 

  

Takže je dobré, ak študent od začiatku cíti, že slúžiť Bohu je jeho poslanie? 

Je to nielen výhoda, ale aj nevyhnutnosť. Ja si myslím, že do duchovnej služby v cirkvi môžu ísť len ľudia, 

ktorí za tých päť rokov spoznajú, že je to pre nich to pravé poslanie a povolanie a ktorí na svoje vnútorné 

povolanie povedia svoje hlasné „áno“. Duchovní správcovia – spirituáli – už od začiatku štúdia 

pripravujú pre študentov evanjelickej teológie prvé duchovné sústredenie, ktorého cieľom je, aby sa 

budúci študenti prvého ročníka spoznali navzájom a tiež so svojimi spirituálmi. Nazývame ho 

„orientačný kurz“. Už tu hovoríme o tom, kto s akými predsavzatiami, očakávaniami prichádza. Väčšina 

z nich vníma svoje povolanie do duchovnej služby a chcú sa stať farármi, u väčšiny sa to aj naplní. 

  

Z celého vášho rozprávania ide pocit, že ste úplne stotožnený so svojou profesiou, 

nerobíte to len po formálnej stránke, ale aj srdcom. Dokážete sa vôbec vidieť niekde inde? 

Určite by som svoju službu nevymenil za inú. Som vďačný Pánu Bohu, že môžem slúžiť ako duchovný 

správca Teologického domova, ako učiteľ na fakulte a teraz aj ako prodekan. Aj keď prodekanská práca 

prináša množstvo byrokracie, ktorú veľmi neobľubujem. Myslím si, že môžem s istotou povedať, že túto 

prácu milujem a vnímam ju ako svoju osobnú službu Pánu Bohu, našej evanjelickej cirkvi a našim milým 

študentom. 

  

Čomu sa venujete okrem aktivít na katedre? K čomu inklinujete? 

Popri práci sa snažím tráviť dostatok času s manželkou Katarínou a päťročným synom Adamom. Mojou 

veľkou záľubou je okrem teológie i poľovníctvo. Keďže žijem v Bratislave, tak mi na jeho výkon neostáva 

veľa času. Som pôvodom z Liptova – z podtatranskej Pribyliny, vyrástol som v náručí hôr, a azda ako 

každý Lipták sa tam veľmi rád aj vraciam. Počas návštev rodného kraja veľa času trávim v lese – nielen 

poľovaním, ale aj prechádzkami a relaxom v prírode. Je to taká moja „stará láska“. Vyštudoval som 

strednú lesnícku školu, zaujímala ma botanika, fytocenológia. Už vtedy ma fascinovalo, ako taká 



dokonalosť, ktorú môžeme vidieť už len v spoločenstvách rastlinných systémov, mohla vzniknúť 

spontánne, samovoľne. Aj prostredníctvom štúdia dokonalostí prírody som prišiel k presvedčeniu, že za 

tým všetkým musí byť oveľa väčšia inteligencia, ktorou je vlastne Boh. 

  

Ktorý citát z Biblie je váš obľúbený? 

Môj obľúbený citát je z knihy Jóbovej: „Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; 

Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.” (Jób 1, 21). Veľakrát v živote 

vidím, ako sa človek dokáže trápiť kvôli tomu, že niečo stratí. Je to preto, lebo veľakrát sa s vecami, ktoré 

nás obklopujú, doslova „zrastáme“ a neuvedomujeme si, že sú len darom Božej milosti. Neuvedomujeme 

si, že keď aj strácame niektoré dary, nestrácame Darcu, pretože On nás drží stále vo svojich rukách. A to 

si bytostne uvedomujem nielen vo chvíľach krásnych, ale i ťažkých, krízových a zlomových. Jób práve 

vďaka týmito slovami formulovanej viere prešiel aj cez najťažšie obdobia svojho života, keď stratil 

milované deti, rodinu, domov či celý svoj majetok. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Život naruby 

 
Daša Račková, 1. ročník Mgr, 14. apríl 2013 | Poetika  

 
 

 

Vždy mi všetko vychádzalo podľa plánu. Niečo som si zaumienila, a to som aj dosiahla, no musím 

priznať, že tento - pre mňa blažený stav- netrval dlho. Do škôlky som tiež chodila iba rok, za čo 

ďakujem o rok mladšej sestre. Našu maminu sme tak od reálneho života odstavili na päť rokov, no ja 

určite neľutujem. Veď na materskej bolo super, pokiaľ som si na preliezke nevybila väčšinu zubov. 

Tým sa môj bezstarostný život skončil. 

Rodičia zrejme po mojom nevinnom strečingu na detskom ihrisku usúdili, že mi treba rovesníkov, 

ktorí zo mňa vybičujú nadbytočnú energiu. Škoda len, že ma tam doniesli tak v zúboženom stave. Bola 

som neposlušné dieťa a v spoločnosti toľkých urevaných detí mi bolo zle. Okrem fyzickej kondície som 

tak začala mať nahlodanú aj psychiku. Rok v škôlke mi naozaj stačil. Najviac ma rozčuľovala 

vychovávateľka Alica, ktorá mi schválne vyhradila posteľ pri chlapcovi menom Attila. Bol do mňa 

zaľúbený a z gučí prachu pod posteľou mi robieval srdiečka. Už vtedy som vedela, že babkina vízia 

o mojej budúcnosti naberie reálne kontúry. Ešte viac som si tým bola istá, keď som zistila, že Attila mal 

s Alicou tajnú dohodu o našich spoločných poobedných siestach v posteli. Povedala mi to Ivona 

Bombová, a tá vždy vedela o všetkom. 

Rozvodová právnička, nevidela som inú možnosť. Nechcela som deti, mať niečo s mužmi, bažila som 

iba po kariére. Neznášala som mužov kvôli Attilovi, zo žien zatiaľ iba Alicu. Takto naladená som bola 

do druhej triedy základnej školy. Môže za to Marek Medený, ktorý nám dievčatám cez prestávku ukázal 

svojho holého. Vyskočil na učiteľský stôl, dal si dolu slipy a začal tancovať. Väčšina spolužiačok sa 

otočila, niektoré s krikom vyšli z triedy. Také „Kačeny“. Bol fakt dobrý a ja som mu venovala svoje 

pohľady. Padli sme si do oka. Začali sme spolu chodiť a ja som namiesto sledovania Silvánovcov kradla 

s Marekom moruše nášmu telocvikárovi. On však začal hrať hádzanú a my dvaja sme spolu skončili. 

Viete, okrem sprostých činov mal už aj reči – a to mi vadilo. A vôbec – zničil mi môj plán, nemať muža. 

Povedala som si, nevadí, veď tú právničku dotiahnem do konca. 

Mala som desať rokov a do života mi vstúpili dvaja muži. Boli odo mňa oveľa starší. Navždy mi zmenili 

život a práve vďaka nim nie som rozvodovou právničkou. Andrej Tušer a Peter Valček nás oslobodili od 

písomky z matiky a v mestskej knižnici nám hovorili o škole žurnalistiky a sile slova, ktorú novinár má. 

O trestných oznámeniach, nelichotivom plate, zničenej psychike a zdraví sa vtedy vôbec nezmienili. 

Škoda. Nadšene som z hlavy vypustila myšlienku, rozvádzať rozhádané páry a prihlásila som sa do 

školského časopisu Hradnáčik. Nebola som tam dlho, v podstate ma vyštvali, pretože moja vízia 

o kvalitnom časopise vyzerala trocha inak ako ich. Okrem iného som im chcela šéfovať. 



Ťahalo mi na jedenásť a na krku som mala ťažkú depresiu. Nemala som silu slova. S riaditeľkou som sa 

dohodla, že v mene našej školy budem písať do mestských novín. Aj túto spoluprácu som veľmi rýchlo 

ukončila. Moje príspevky prechádzali ťažkou cenzúrou a usvedčujúce výpovede o tom, že na školskej 

brigáde netrháme burinu, ale vyberáme červíkov z trávy, mi proste neuverejnili. Nedala som sa 

znechutiť, veď nemôžem meniť povolania každú chvíľu. Najprv právnička, teraz novinárka, čo bude 

ďalej? Rozhodla som sa v tejto oblasti zostať. Na strednej škole som prispievala do školského časopisu 

Šum. Skratka od Študentský umelecký magazín. Zvyčajne som svojimi príspevkami pobavila väčšinu 

školy, učitelia to ale vnímali inak. Posledná kvapka pretiekla, keď som si dovolila napísať pravdivý 

príspevok o výmennom pobyte v Nemecku. Nadpisu „Kurva hoši Guten Tag“ rozumela aj naša 

nemecká lektorka. Ako druháčka na strednej som tak opúšťala už tretiu redakciu, veď našla som si inú, 

lepšiu, regionálnu a nefinancovanú mestom. Jej vedúci Miro Antoni ma do Bratislavy pripravil tak, že 

mi v mojom prvom ročníku na žurnalistike nemuseli  v redakciách vysvetľovať nič - ani v denníku, 

v ktorom som začala praxovať. Vedela som zalamovať, robiť grafiku aj posielať veci do tlačiarne. Už ma 

iba naučiť solídne písať. Dnes sme starí známi a pri mojich pravidelných redakčných návštevách 

riešime novozámockú komunálnu politiku. Nestačí na ňu ani Gabriel Šípoš, ako ukázali jeho najnovšie 

štatistiky o transparentnosti miest. 

O tri mesiace budem mať 23 rokov a odkedy študujem v Bratislave, pracujem už v tretej redakcii. Na 

prstoch si počítam, koľko mi ich v Bratislave ešte ostáva. Potom si spomeniem, že ja vlastne robím 

v bulvárnom plátku – a tak už nie som náročná. Beriem všetko. Do školy chodím na vysokoškolské 

pomery skoro ráno a z práce chodím niečo po polnoci. Po obede hlcem tony liekov. Na oči, krv, obličky 

a na celkovú imunitu. Moja psychika je ale momentálne v poriadku. Mám po dejinách, a tak sa mi už 

ani často nestáva, že sa nervovo zložím, keď sa mi zlomí ceruzka. Každé druhé soboty mám pracovné, 

najnovšie robím „šestnásťhodinovky“. Vyčúrať sa pri nich stihnem dvakrát, vyrevať asi dvadsať. Ešteže 

ich často slúžim s mojim spolužiakom Mirom Bordovým, ktorý ma psychicky podporuje. Robí šport, 

tak je v pohode. Hovorila som, že mám psychiku momentálne v poriadku? Klamala som. Moju prácu 

ale milujem. Z triedy tam makáme už štyria, ticho si tam rozširujeme impérium. Ale šéfkou budem ja. 

  

 

 

 

 

 



Dedo Vilo, spíš? 

 
Matúš Dávid, 3. ročník Bc., 6. apríl 2013 | Poetika  

 
 

 

Cez malé drevené okno prenikali do letnej kuchynky len tie najvytrvalejšie slnečné lúče. Kedysi 

miestnosť slúžila ako maštaľ, a tak nebol dôvod robiť do tvrdého kameňa otvor väčší ako dvierka do 

kurína. Bol horúci augustový deň, no v miestnosti sa kúrilo ako v zime. Starý sporák na drevo, ľudovo 

nazývaný „špahert“, praskal spolu s mokrým drevom do rytmu. Izbietkou vládlo šero, v rúre 

nedojedené raňajky. Starý kredenc si spokojne schol, hodiny pravidelne tikali. Aj pokazený kohútik 

akoby chcel spievať spolu s nimi. Púšťal kvapky cícerkom do naplneného umývadla, kde sa práve 

močili dve dubové polienka. Dlhšie potom horia. Všade vládlo ticho aj muchy sa niekam poskrývali 

pred horúcim vzduchom. Na diváne pod oknom spokojne driemkal dedo. Celkom bielu hlavu mal 

uloženú na páperovom vankúši, ruky spolu ako pri modlení. Na sebe modrú flanelovú košeľu 

a menčestráky, rozopnuté kapce mu spokojne viseli na starých nohách. Dýchal pomaly a potichu. Pri 

hlave na kuchynskom stole mal modlitebnú knižku a v nej zopár tisíc, vedľa oddychovali ošúchané 

drevené pátričky. Keď driemal dedo, aj ony driemali. Inokedy nemohli.                                                

            Čierny sliepky na dvore čosi vyrušilo. Nervózne krákali ako keď sa chvália, že zniesli vajce. 

Rozutekali sa hore dvorom až zastali na hnoji. Hrdzavá brána vrzla pri pántoch a ktosi veselo 

poskakoval pomedzi slepačince. Pri humne schytil tenučký bič a len tak zo zvyku prešiel sliepkam po 

zobáku. „Heš tú, heš...“ zakričal tenký hlások. Sliepky, tie by aj ušli jeho pochabosti, keby neboli také 

sprosté a nebežali k nemu. To sa už loptoš zľakol a úskokom bol na podstení pri lavičke. Naposledy sa 

obzrel za sliepkami, bič oprel o stenu a pobral sa k drevárni. Schytil sekeru, zdvihol ju nad hlavu 

s plných síl zaťal do hrubého kláta. Okúsil, či ide vybrať ľahko alebo je tam už naveky. Rana sa mu 

podarila. Keď ho zaprášená dreváreň omrzela, zaškeril sa smerom k chlievom. Tie boli už dlhé roky 

prázdne, nad nimi pod strechou práchnivelo seno a hady tam ešte od jesene nechali zvlečené kožky. 

Bál sa toho miesta, a tak sa radšej pobral k plotu. V malých drevených klietkach tu hryzkali zajace. 

Samica mala nedávno mladé, to on dobre vedel a zbožňoval chvíle, keď ich už mohol pohladkať. Ešte 

prednedávnom boli skryté v kope srsti a sena, ktorú im skúsená samica nahromadila v tmavom kúte. 

Nesmelo pootvoril dvierka a zahľadel sa strakavej samici do očí. Kým tie jeho žiarili nadšením, zajačica 

ich mala smutné a nepokojné. Musel si dávať pozor, stará si ešte stále zajačiky chránila ako najlepšie 

vedela. Načiahol malú rúčku, zobral do nej trochu sena a našpúlil pery. „Trus trus trus“ volal na 

maličké a steblami im behal popod neposedné nosy. Tie si ho nevšímali a naďalej chrúmali šťavnatú 

mrkvu. Sklamaný šmaril seno za seba a starostlivo zavrel dvierka a pobral sa k domu. Ostatne, preto aj 

prišiel.        



            Na prahu si obúchal nohy a stroho zaklopal na dvere. „Pochválen buď Ježiš Kristus“ skríkol 

netušiac, že staršina spí. Dedko unavene otvoril oči a chvíľu pozeral do neznáma. Kým chlapča 

s hrmotom ťahalo hokerlík spod stola, starký si na diváne sadol a krehké nohy spustil na zem. „Janko, 

tu si mi?“ opýtal sa, lebo si nebol istý. Miešali sa mu už tváre pravnúčeniec. „Tu som dedo Vilo, tu.“ 

„Prišiel som pozrieť čo robíš,“ povedal a podal dedovi bakuľu. „Nuž a čo by som robil? Driemem, ležím, 

nevládzem už ani sedieť,“ utrúsil pre seba. Hoci by mal byť oddýchnutý a spokojný, vek mu robí 

napriek. Niet sa čo čudovať, do rovnej storočnice mu chýba menej ako päť rokov. Už príliš dlho je celé 

dni sám. Len on a snáď ešte Boh. Teda určite aj Boh. Nič tak nevyčerpáva človeka ako každodenná 

samota. Len sem tam sa pri ňom zastavia vnúčence a tieto malé nezbedné škorce, aby sa uistili, že je 

všetko v poriadku. A hoci navštevujú čoraz utrápenejšieho človeka, vždy odchádzajú s pocitom, že aj 

nabudúce majú koho potešiť a pozdraviť. Dedo Vilo je boží človek. Pokorne prijíma všetko zlé i dobré, 

čo ho na tomto svete ešte stíha postretnúť. Len keby staroba nebola tá najťažšia robota. Ako rád by 

vymenil palicu za sekerku a pobral sa rezkým krokom do doliny nachystať drevo na zimu. Či by si 

nevypucoval aj kurín sám a škridlu na streche nevymenil? Všetko by si porobil a podvečer spokojne 

ľahol na diván, len keby sa mu telo nepriečilo s robotnou dušou. Čo tam potom. Nič nezmôže slabučký 

človek lamentovaním. Kým ešte vládze spevník držať a pátričky medzi prstami preberať, silný je dosť. 

Aspoň pred Bohom určite. Tak sa richtuje na druhý svet. 

            „Zase si nezjedol čo si mal,“ rozčuľuje sa malý Janko presne tak, ako to vidí robiť dospelých. Na 

stole studená káva s mliekom, už chytala kožku. Do rožka ani nezahryznuté. Len zopár papierikov 

z cukríkov nechaných na stole. „Nechutí mi ani jesť, nie som hladný,“ vraví starký a podáva chlapcovi 

misku s cukríkmi. „Na, zober si, pocmuľkaj,“ ponúka chlapca. „Ja to tiež omieľam celé dni, nech sa mi 

aspoň sliny spravia.“ Deduško nikdy neklamal, priznal sa keď  nič nezjedol a aj hubovej polievky si 

nechal navariť. Rád by potešil deti a prejedol cez deň čo to, ale prieči sa mu. Nemôže. A tak len leží 

alebo sedí, klepoce bakuľou po zemi alebo si píska. Len aby taký sám nebol keď sa právenezhovára 

s Bohom. Sem-tam sa aj postaví, prejde pár krokov aby polienko priložil alebo si dvere roztvorí, keď 

mu je až veľmi teplo. Ale  už aj tie dvere ostávajú čoraz viacej zavreté. Oziaba mu chudé nohy len čo 

malý prievan prejde popod diván. Ešte pred nedávnom aj na lavičke pod oknom posedel, sliepočkám 

suchého chlebíka namrvil alebo z dreva čo to vystrúhal, ale minuli sa časy ukazovania sa svetu. Len čo 

oblak slnko prekryje a zatiahne sa, už sa berie do tepla. Nevyhrá ten už veru bitku s počasím. Vždy sa 

nájde zraniteľné miesto na opotrebovanom tele. „Dedo Vilko, dedo Vilko, povedz mi ako si sa 

s medveďom stretol v hore,“ pýta si Janko od dedka príhodu, čo počul už najmenej desaťkrát. Starký sa 

zasmeje a s tým najskromnejším výrazom v tvári začne vyprávať. Zakaždým to isté a zakaždým inak. 

Janko to dobre vedel, preto sa dedka na medveďa vypytoval skoro vždy, keď ho prišiel pozrieť. A ten sa 

cítil šťastný ako nikdy predtým, že sa deti popýtajú čo to aj jeho. Bez ďalšieho prosenia spustí 

rozprávku, ako sa mu raz idúc ráno do šichty, postavila v doline do cesty medvedica. Janko dobre vedel 

koniec príbehu, no netrpezlivo čakal, čo dedo tento krát k príbehu pridá. Minule bola medvedica sama, 



teraz už mala mladé. „Samozrejme, že musí mať mladé, veď kto by vystupoval v dedkovom príbehu, 

keď starú medvedicu zastrelí horár,“ behá chlapcovi po rozume ako tak počúva dedkove tiché 

rozprávanie. „Ešteže som mal sekerku, lebo by som sa namieste pokakal od strachu,“ prispôsobil 

rozumný človek rozprávanie mladému poslucháčovi. „No a ako si ich potom odohnal preč?“ spytuje sa 

Janko. Dedkovi asi zišlo na um niečo iné, lebo na chvíľu zmĺkol a zamyslel sa. „Dedooo?“ dobiedzal 

malý nezbedník. Keď precitol, spravil chlapcovi po vôli: „Sami odišli, chlapec môj.“ „Medvedica sa bojí 

o mladé, stačilo písknuť a už boli skryté v smrečine smerom na Brestovú.“ 

            „Dedko Vilko, ty si toho zažil v živote ozaj veľa,“ chválil chlapec šedivú hlavu. Starký sa 

medzitým položil na diván tak, ako ho Janko našiel. Privrel oči a nechal chlapca hrať sa. Vedel, že nič 

nevyparatí. Bol už školák, deduška mal veľmi rád a chodil k nemu z rodiny hádam najčastejšie. Rodičia 

ho často posielali na kontrolu za seba. Vedeli, že dedka napomenie ohľadom jedla a troška ho zabaví. 

Aspoň sa im obom minie z dňa. A nebolo tomu inak ani v tento letný deň. Chlapca už žrali mrle, keď 

zbadal umývadlo plné vody. Vedel, že starká robí na dedka veľký krik, keď nájde v umývadle drevo vo 

vode. Vstal z hokerlíka a vytiahol štupeľ aby voda vytiekla. Drevo naukladal pod sporák a nedopitú 

kávu vylial. Deduško bol zachránený. Všetko zjedol a nenarobil neplechu s drevom. Janko sa cítil 

víťazoslávne, no chcel dedka ešte poučiť. „Nemôžeš to drevo furt močiť, starká sa na to hnevá,“ 

povedal. Odpovede sa mu už nedostalo. Otočil sa, no zbadal len privreté oči. Podišiel bližšie a chytil 

dedka za ruku. Bola teplá. „Zaspal.“ Pomyslel si vnúčik a spokojne odišiel. Nedbanlivo buchol dvermi 

a rozbehol sa dolu dvorom. Miestnosťou tresnutie otriaslo, no všetko ostalo na svojom mieste. 

Kredenc, hokerlík  aj chladnúca ruka deda Vilka. Šťastného, že nikdy nebol sám. A ani nebude... 

Venované pamiatke Viliama Mališa, dedka nejedného chlapca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zo samozrejmosti prednosť 

 
Štefan Bugan, 1. ročník mgr, 25. február 2013 | Politika  

 
 

 

Po vlaňajšom prepuknutí kauzy Gorila sa medzi Slovákmi rozhostila apatia. Optimistov opustila nádej, 

že si vo voľbách vyberajú medzi dobrom a zlom a realisti zapochybovali už aj o tom, že existuje menšie 

a väčšie zlo. V spoločnosti sa rozmnožil názor, že všetci politici sú rovnakí – naničhodní zlodeji. 

  

Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS), v súčasnosti predseda výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, správne 

odhadol náladu v spoločnosti a predvolebnú kampaň postavil na šikovných základoch. Na svojej 

fanúšikovskej stránke na sociálnej sieti Facebook sa charakterizoval slovami: „Pracuje pre vás a 

nekradne.“ Mladý 35-ročný politik z SDKÚ-DS išiel s týmto heslom do vlaňajšej predvolebnej kampane 

a používa ho doteraz. Fanúšikovská stránka s názvom Miroslav Beblavý: pracuje pre vás a 

nekradne mala 9. decembra o 12. hodine 6229 fanúšikov. 

  

Beblavý figuroval na kandidátke SDKÚ-DS v marcových voľbách na 20. mieste, no 15067 preferenčných 

hlasov ho posunulo do parlamentu. Už po druhý raz. Vo voľbách v roku 2010 dostal 7960 „krúžkov“. 

Hoci patrí medzi tých politikov, ktorí nezabudli, že v parlamente sú aj na to, aby navrhovali zákony, je 

málo pravdepodobné, že by si voličov získal len svojou usilovnosťou. Málokto totiž sleduje, koľko 

návrhov zákonov poslanci predložili. Medzi voličmi zarezonovala zrejme skôr údernosť jeho kampane 

vyzdvihujúca schopnosť, ktorú momentálne od politika vyžadujeme najviac – schopnosť nekradnúť. 

  

Beblavý patrí medzi najschopnejších politikov opozičnej strany, čo potvrdil dobrým výberom politického 

hesla, aj vďaka ktorému sa dokázal vo voľbách „predať“. Keby to aj nebol hlavný dôvod jeho úspechu, o 

niečom svedčí už to, že si zvolil práve takéto heslo. Je smutné, že sa považuje za prednosť, keď volený 

zástupca ľudí „pracuje a nekradne“. V dobre fungujúcej krajine by to mala byť samozrejmosť. 

 

 

 

 



India nevíta turistky 

 

Michal Hlúbik, 1. ročník bc., 14. apríl 2013 | Politika  

 

 

 

Negatívne medializované správy o znásilňovaní zahraničných turistiek spôsobili masívny pokles počtu 

turistov. Za prvé tri mesiace roku 2013 klesol v Indii počet zahraničných návštevníkov o 25 %. V prípade 

turistiek sa toto číslo vyšplhalo k hranici 35%. Až 72 % indických cestovných kancelárií zaznamenalo 

rušenie zájazdov, najmä od turistiek z krajín ako USA, Austrálie či Kanady. Predpokladá sa, že 

alternatívou sa tohto roku stanú Thajsko alebo Malajzia. 

  

India prestáva byť vyhľadávanou destináciou pre cudzincov 

India. Donedávna pre mnohých lákavá krajina sa v súčasnosti borí s obrovským problémom. Desaťročia 

marginalizovaná téma postavenia žien sa konečne dostáva do popredia indickej spoločnosti. Po 

brutálnom útoku, ktorý sa stal 16. decembra 2012 v meste Naí Dillí, vypukli v krajine násilné protesty, 

čo siedmi muži znásilnili indickú študentku, ktorá išla so svojím priateľom v autobuse. Muža dobili 

a žena o pár dní v singapurskej nemocnici podľahla početným poraneniam mozgu, brucha a zlyhaniu 

vnútorných orgánov. 

  

Vysoké čísla násilia páchaného na ženách 

Problém sexuálneho a domáceho násilia trápi Indiu dlhodobo. Vo svetom rebríčku, ktorý mapuje násilné 

trestné činy a delikty proti ženám sa pred Indiu dostali už len Juhoafrická republika a USA. Podľa 

indického národného kriminálneho úradu(NCRB) sa v rokoch 1990-2008 počet znásilnení zdvojnásobil. 

Z celkového počtu 256 329 trestných činov za toto obdobie sa násilie na ženách objavilo v 228 650 

prípadoch. 

  

Zahraničné turistky objektom záujmu domácich 

Do centra pozornosti sa prípady znásilňovania začali dostávať pred pár mesiacmi. Obeťami sexuálneho 

násilia sa stali zahraniční turisti. Švajčiarsku turistku znásilnili štyria muži v provincií Uttar Pradesh, 

keď sa chystala stanovať v prírode so svojím manželom. Posledný prípad, ktorý sa dostal na verejnosť sa 

odohral v meste Ágra, neďaleko turisticky vyhľadávaného miesta Taj Mahal. Dvaja muži sa pokúsili 

znásilniť Britku, ktorú sa zachránila skokom z balkóna. Šokujúce na tom je, že jedným z dvojice 

útočníkov bol aj majiteľ hotela. 



  

Najnebezpečnejšie mesto v Indii 

Hoci je riziko sexuálneho násilia v Indii  vysoké, predsa existujú regióny, kde sa situácia vymyká 

priemeru. Štatistika ukazuje, že najnebezpečnejším miestom pre ženy je jednoznačne hlavné mesto Naí 

Dillí, kde sa v roku 2011 podľa NCRB odohralo 568 znásilnení. Hlavné mesto Indie drží aj primát svetové 

hlavné mesto znásilnení. 

  

Opatrenia vlády 

Čísla sa nedajú oklamať. Aj keď sa vláda snaží problém potlačiť, tlak médií je priveľký a prinútil politikov 

konať. Nedávno indický parlament schválil Zákon proti znásilneniu, ktorý umožňuje trestať páchateľov 

doživotnými trestami. Okrem znásilnenia sa trestným činom stane aj sledovanie obete, poliatie 

kyselinou či obchod s ľuďmi. Anonymný prieskum obyvateliek indických metropol jasne ukázal, ako sa 

cítia ženy v spoločnosti v tejto Indmi nazývanej „najväčšej demokracií sveta“. 92 % žien v Naí Dillí sa 

necíti bezpečne. Podobne je to aj v iných mestách, Bangalore 85 % a Kalkate 82 %. 

  

Štatistika varuje 

Sexuálne útoky z roka na rok stúpajú. A ich objasnenosť neustále klesá. V súčasnosti je iba  26 %. NCRB 

vo svoje správe uvádza, že od roku 1953 do roku 2001 zaznamenali štatistici nárast počtu tejto trestnej 

činnosti o neuveriteľných 873 %. Informácia ale nemusí byť konečná. Odborníci predpokladajú, že toto 

číslo môže tvoriť iba 1/10 oproti skutočnosti. Napríklad vo väčšine prípadov sa žena po znásilnení 

dostane na okraj spoločnosti a rodina ju donúti zobrať si za manžela muža, ktorý ju znásilnil. Táto 

absurdita je iba jednou z mnohých v indickej spoločnosti. Prípady, kedy rodina zabije dcéru iba kvôli 

sobášu s príslušníkom inej kasty nie sú ojedinelé. Nežné pohlavie to v Indii nemá ľahké. Štúdia ukazuje, 

že zo všetkých ekonomík G20 je pre ženy druhá najľudnatejšia krajina najhorším miestom na život. 

  

Provincie, kde sa oplatí mať sa na pozore 

Aj keď sa sexuálna trestná činnosť vyskytuje v celej Indii, suverénne najnebezpečnejšou provinciou sa 

stala Madhya Pradesh s 3406 oficiálnymi znásilneniami. Nasledujú West Bengal (2363), Uttar Pradesh 

(2042), Rajastan (1800), Maharashtra (1701), Assam (1700) a iné. Medzi bezpečné by sa dali označiť 

provincie ako Sikkim 16, Nagaland (23) čo prímorská Goa (29). 

  



Práva žien v Indii 

Problémy rovnosti žien sú dodnes nevyriešenou ranou v spoločnosti tejto rozvojovej krajiny. Ich 

postavenie sa mení k lepšiemu. Napriek tomu sú dodnes obrovské rozdiely medzi vidiekom, kde vládne 

kastový systém a mestami, ktoré sú viac otvorené zmenám. Boj žien sa prijatím nových zákonov 

neskončil. Práve naopak. Možno sa posledné mesiace aj vďaka tlaku zahraničia stanú impulzom pre 

reformy, ktoré tak indická spoločnosť potrebuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Východisko z krízy je ukryté v prírode 

 

Ján Borták, 1. ročník mgr , 18. máj 2013 | Spoločnosť  

 

 

 

Ekologický filozof Josef Šmajs v otázke zodpovednosti za súčasné ekologické problémy ukazuje prstom 

na ,,odcudzenú nevlastnú dcéru prírody“ a má pritom na mysli ľudskú kultúru. Krátke obzretie sa za do 

minulosti a následný návrat do časopriestorovej prítomnosti mu dáva za pravdu. Spúšťačom a šíriteľom 

hrozby, ktorej momentálne čelí planéta Zem, je človek a jeho kultúrne výdobytky. 

  

Na počiatku bola industriálna revolúcia 

  

Ľudstvo na environmentálne scestie vstúpilo približne v roku 1750 vo Veľkej Británii, kde odštartovala 

priemyselná revolúcia. Z uhlia sa pri výrobe energie odrazu stala nevyhnutná komodita. So 

zintenzívňujúcim sa spaľovaním fosílnych palív v atmosfére postupne narastala koncentrácia oxidu 

uhličitého, ktorý modrú planétu pomaly premieňa na skleník. Čo sa musí stať, aby India prestala 

vypúšťať do atmosféry jednu tonu škodlivých látok na osobu? Kedy ľudská spoločnosť prestane súperiť 

so slnkom a nebude už viac spotrebovávať toľko energie, koľko žeravé nebeské teleso vyprodukuje za 

400 rokov? 

Viera bez nádeje 

Jednou z možností, ako nájsť odpovede na vytýčené otázky, by mohla byť viera. Literát Alexander 

Solženicyn, ktorý 13 rokov hľadel na život očami trestanca a vyhnanca, bol presvedčený, že oba konce 

viery (u kresťanov viery v Boha, u ateistov viery v určitý pragmatický ideál) umožnia ľudstvu rozhýbať 

nehybné. ,,Ak budete veriť a  prikážete hore – pohni sa, ona sa pohne“. Je ešte racionálne veriť, že 

Dubaj, kde v mori vyrástol umelý ostrov, kde uprostred púšte leží lyžiarsky svah a kde sa napriek 

ideálnym klimatickým podmienkam nevyužíva jediný solárny panel, dokáže preklopiť arogantný 

a ignorantský postoj k prírode, a začne s ňou žiť vo vzájomnom súlade a harmónii? A čo New York, 

najväčšia ekonomika sveta a stelesnenie pyšnej mondénnosti, kde farmári spotrebúvajú 70 percent 

zásob vody? Nehovoriac o Veľkonočnom ostrove, na ktorom obyvatelia ťažili prírodné zdroje dovtedy, 

kým sa nezachovala jediná ryba... alebo Nigéria, ktorá síce je najväčším africkým vývozcom ropy, no 70 

percent Nigérijčanov biedi pod hranicou chudoby. Nepremieňa sa v tejto krajnej polohe, v ktorej sa dnes 

nachádza vyspelý aj rozvojový svet, akákoľvek viera iba na detinskú chybu, ktorá, aj keď nemá jazyk, 

volá do neba?  

Zo sladkých nerestí budú horké tresty  

Pri uvažovaní o zodpovednosti za nivočenie prírody nesmieme z tabule svojej pozornosti zotierať ani 

Slovensko. V našej vlasti platí jedno špecifikum: médiá síce upriamujú pozornosť na dôsledky meniacej 

sa klímy, no zabúdajú pritom zaostriť na naše činy, ktoré tejto zmene predchádzajú Hovoríme 

o dlhodobom nedostatku zrážok, ktoré v strednej Európe chýbajú od predvlaňajšieho roka. 

Poukazujeme  na pokles hladiny podzemnej vody a rekordné letné horúčavy. Prečo si ale iba šuškáme 

o tom, ako odmietame (z lenivosti, pohodlnosti, ľahostajnosti,...) prijať a aplikovať systematický model 



separovania odpadu? Prečo nehľadáme možnosti, ako sa vzájomne motivovať, aby sme participovali na 

dobrovoľnom čistení lesov, vodných plôch a planín? Nezaslúži si to naša Zem? Keď po záplavách, 

ničivých letných búrkach či nekonečných zimných mrazoch počítame škody na majetku, v horšom 

prípade na zdraví a niekedy aj na životoch, nadávame, sme zlí, trúchlime, no neuvedomujeme si 

shakespearovskú pravdu, že Boh takýmto spôsobom vlastne len ,,premieňa naše sladké neresti na horké 

tresty“.     

Riešenie nepozná veda, ale príroda 

Zatiaľ čo vedci, klimatológovia a ďalší odborníci hľadajú riešenie súčasnej krízy planéty života 

v zložitých vzorcoch, výpočtoch a teóriách, Josef Šmajs ponúka v knihe Ohrozená kultúra prostejšie 

a prirodzenejšie východisko. Namiesto vedátorov, teoretikov či nebodaj politikov odporúča objavovať 

múdrosť na mieste, ktoré ekologická a klimatická kríza postihujú najviac – teda v prírode samej. Tvrdí, 

že ,,v jednom steble trstiny, ktoré sa chveje nad hladinou, je viac múdrosti a viac pravdy než vo 

všetkých filozofických, teologických, etických, prírodovedných i umeleckých knihách, ktoré boli kedy 

napísané.“ Presvedčili ste sa o tom aj vy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medzinárodný folklórny festival Myjava 2013 

 
Kováčová Zuzana, 3. ročník bc, 7. máj 2013 | Spoločnosť  

 
 

 

Jedinečný prírodný amfiteáter 

Pre obyvateľov mesta Myjava sa folklórne slávnosti stali neoddeliteľnou súčasťou ich každoročného 

kultúrne vyžitia, ktoré je spojené s vychutnávaním si jedinečnej atmosféry predstavení, ochutnávky 

špecialít či domácej slivovice v mestečku MY- A- VY. Všetky spomínané atrakcie sa konajú na 

malebnom mieste prírodného amfiteátru v PKO Trnovce, ktorého kapacita je približne 5000 divákov. 

Trnovce sa stali obľúbeným miestom na prechádzky, športovanie či posedenie s priateľmi v miestnej 

reštaurácii. Festival sa každoročne koná pod záštitou asociácie C.I.O.F.F. - Conseil International des 

Organisations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionnels - Medzinárodná rada organizátorov 

folklórnych festivalov a ľudového umenia UNESCO. 

Tradície folklóru majú silné korene 

Na svoje si prídu najmä  milovníci tradičnej ľudovej kultúry a folklórnych tancov. Folklórny festival sa 

zaradil medzi tri najväčšie kultúrne udalosti na Slovensku vrátane Východnej a Detvy. Jedným z 

hlavných atribútov je množstvo nescénických programov, ktoré predstavujú interaktívnu formu medzi 

javiskom a divákmi. Tradičný jarmok sa zaraďuje k najväčším a najstarším ľudovo umeleckým 

jarmokom Slovenska. Nesmie tu chýbať ani tradičná kuchyňa starých materí, ktorá prezentuje miestnu 

domácu kuchyňu. Taktiež treba spomenúť tradičné mestečko MY-A-VY, kde si návštevníci festivalu 

môžu vychutnať rôzne scénické predstavenia v podaní žiakov umeleckej školy. 

 

 

 

 

 

 

 



Sloboda slova oslavuje jubileum 

 

Martina Baková, 1. ročník bc, 4. máj 2013 | Spoločnosť  

 

 

 

Tretí máj je pre všetkých novinárov na svete symbolickým mečom roztínajúcim putá neslobody, oslavou 

tejto nebezpečnej práce a hlavne spomienkou na tých, ktorí pri jej výkone prišli o život či skončili vo 

väzení. OSN v tento deň už dvadsiaty rok oslavuje Svetový deň slobody tlače. 

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) organizuje spolu so San 

José, hlavným mestom štátu Costa Rica, hlavné oslavy Svetového dňa slobody tlače. Budú sa konať 

od druhého do štvrtého mája a ich hlavnou témou bude „Safe to Speak: Securing Freedom of Expression 

in All Media“, teda „Hovoriť bezpečne: Zaistenie slobody prejavu vo všetkých médiách“. Téma sa 

špecializuje na bezpečnosť novinárov, otázku beztrestnosti a online bezpečnosti a s tým spojený 

dokument s názvom UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity (voľne 

preložené, Plán postupu Spojených národov v oblasti bezpečnosti novinárov a otázky beztrestnosti). 

Tento dokument bol schválený v apríli 2012 a pracovalo sa na ňom už od roku 2010 pod záštitou 

Medzinárodného programu pre rozvoj komunikácie (IPDC). Zameriava sa na vytváranie voľného 

a bezpečného prostredia pre novinárov a všetkých pracovníkov v médiách v konfliktných alebo 

nekonfliktných krajinách a situáciách s dôrazom na posilňovanie mieru, demokracie a svetovej 

spolupráce v tejto oblasti. 

  

Namíbia na počiatku slobody tlače 

História tohto výnimočného dňa sa začína v Afrike roku 1991. V namíbijskom meste Windhoek bola 

vtedy prijatá tzv. Deklarácia z Windhoeku, ktorá kladie dôraz na nezávislosť a slobodu tlače, na 

zachovanie demokracie aj na ekonomický rozvoj. Generálna konferencia UNESCO na svojom 26. 

zhromaždení tento dokument spolu s rezolúciou o Podpore slobody tlače vo svete schválila a obrátila sa 

na Valné zhromaždenie OSN so žiadosťou, aby sa tretí máj stal Svetovým dňom slobody tlače. VZ OSN 

jej žiadosti vyhovelo a Deklarácia z Windhoeku sa rezolúciou z 20. decembra 1993 stala základom pre 

vznik tohto dôležitého dňa. Zaujímavosťou je, že presne dvesto rokov od prijatia Deklarácie 

z Windhoeku, v roku 1791, Kongres Spojených štátov schválil prvý dodatok americkej ústavy zakazujúci 

prijať zákony, ktoré by mohli akokoľvek obmedzovať náboženskú slobodu alebo slobodu prejavu, 

vrátane slobody tlače. 

  



Cena Guillerma Cana 

  

V súvislosti s týmto podujatím UNESCO každoročne vyhlasuje Svetovú cenu slobody tlače. Túto cenu 

založili v roku 1997 členovia Exekutívneho výboru UNESCO. Udeľuje sa každý rok osobe, inštitúcii alebo 

organizácii, ktorá významnou mierou prispela k obrane alebo podpore slobody tlače kdekoľvek na svete, 

najmä ak sa osoba či subjekt dostali za svoju prácu do ohrozenia. Svetová cena slobody tlače UNESCO 

nesie aj názov Cena Guillerma Cana. Guillermo Cano Isaza bol riaditeľom denníka El Espectador. Tohto 

kolumbijského novinára zavraždili 17. decembra 1986 pred budovou denníka v Bogote. Stal sa obeťou 

drogovej mafie, pretože odvážne kritizoval pašeráctvo narkotík a poukazoval na jeho škodlivé vplyvy na 

kolumbijskú spoločnosť. Cano sa odvahou a angažovanosťou v prospech nezávislej žurnalistiky, 

pomocou ktorej bojoval v prospech Kolumbie, stal príkladom pre celý svet. 

  

Tohtoročnou víťazkou Ceny Guillerma Cana sa stala etiópska novinárka Reeyot Alemu. Vo väzení sedí, 

ako mnoho ďalších afrických novinárov, už od roku 2011 a odpykáva si trest z údajného terorizmu. 

Pravdou však je, že Alemu pred uväznením písala kritické články na rôzne politické a sociálne témy 

sústreďujúce sa na problematiku chudoby a rovnosti pohlaví. Pracovala pre niekoľko nezávislých 

médií. V roku 2010 založila vlastné vydavateľstvo a mesačník zvaný Change (Zmena). Vydavateľstvo 

i periodikum boli postupne zatvorené. V júni 2011, počas pôsobenia ako stĺpčekárka pre národný 

týždenník Feteh, bola zatknutá. V súčasnosti si vo väzení v Kality odpykáva päťročný trest odňatia 

slobody. 

  

Smutný osud ocenených 

  

Víťazmi tejto ceny sa každoročne stávajú novinári s pohnutými osudmi. Minuloročným víťazom bol 

iránsky žurnalista Ahmad Zeidabadi, bývalý šéfredaktor novín Azad, profesor politických vied 

a spolupracovník britskej BBC. Odpykáva si šesťročný trest väzenia (od roku 2009). Vo väzení bol od 

roku 2000 už niekoľkokrát. Počas prezidentských volieb v roku 2005 publikoval viacero článkov, 

v ktorých vyzýval ľudí na bojkotovanie. Počas volieb v roku 2009 bol medzi desiatkami zadržaných 

novinárov a proreformne naladených vplyvných Iránčanov, ktorí sa snažili zvrhnúť vládu tzv. „nežnou 

revolúciou“. Výsledok – šesť rokov väzenia, päť rokov domáceho väzenia a doživotný zákaz vykonávania 

žurnalistiky. 

  



V roku 2007 sa víťazkou Ceny Guillerma Cana in memoriam stala ruská novinárka Anna Politkovskaja. 

Bola ostrou kritičkou vlády Vladimíra Putina v Rusku a stala sa cieľom ostrých vyhrážok smrťou. 

Siedmeho októbra 2006 ju vtedy neznámy útočník zastrelil vo výťahu. 

V čase, keď zomrela, pracovala na článku o krutých špeciálnych jednotkách pod čečenským predsedom 

vlády Ramzanom Kadyrovom. 

  

Hrozivé čísla 

  

Podľa štatistík vo svete každých päť dní zahynie jeden novinár, a to nielen pri vojnových konfliktoch, ale 

i pri bežnom presadzovaní slobody slova a tlače. Podľa medzinárodnej organizácie na ochranu slobody 

tlače Reportéri bez hraníc, sa sloboda tlače vo svete neustále zhoršuje. Vedie ich k tomu i  štúdia 

Medzinárodného inštitútu pre bezpečnosť správ (INSI), podľa ktorej v celom svete zomrelo za 

posledných desať rokov viac než tisíc žurnalistov. V mnohých krajinách sa vraždy stali tým najľahším 

a najefektívnejším spôsobom umlčania nežiaduceho hlasu. OSN a UNESCO sa však aspoň 

každoročnými konferenciami snažia rozširovať všeobecné povedomie o tejto závažnej, až šokujúco 

prehliadanej problematiky. 

  

Slovenský syndikát novinárov organizuje tretieho mája na počesť tejto udalosti diskusiu na tému „O 

slobode slova“ od 9:30 do 13:00 v zasadačke Domu novinárov na prvom poschodí. Moderátorom tejto 

diskusie bude novinár a moderátor Juraj Hrabko a hosťami šéfredaktor denníka SME Matúš Kostolný, 

zakladateľ a šéfredaktor týždenníka TREND Oliver Brunovský, novinár, dramaturg a spolupracovník 

denníka Šport Róbert Kotian, politológ Marián Leško, publicista Ján Fule, hovorca spoločnosti Penta 

Martin Daňko, redaktor týždenníka .týždeň a domáceho spravodajstva v denníku SME Marek Vagovič 

a právnik Jozef Vozár. 

  

 

 

 

 



Nigérijčan v Poľsku: Návrat domov si už 
neviem predstaviť 

 
Lukáš Onderčanin, 1. ročník mgr., 27. apríl 2013 | Spoločnosť  

 
 

 

“Každý ambiciózny mladý človek z mojej krajiny chce študovať v zahraničí. Ja som bol jeden z takých 

ľudí a podarilo sa mi to,” hovorí 29-ročný Andy Bogaola z najľudnatejšej africkej krajiny – Nigérie, 

sediac na lavičke kúsok od univerzitnej knižnice vo Varšave. 

Andy mal vždy vyššie ambície. Pôvodne chcel študovať v Spojených štátoch alebo vo Veľkej Británii, a to 

aj napriek tomu, že podľa neho nie sú nigérijské univerzity vôbec zlé: „Niektoré sú naozaj drahé a je 

finančne výhodnejšie študovať v zahraničí. Ale vo všeobecnosti to závisí od dvoch vecí – čo pre seba 

chcete a čo si vaši rodičia môžu dovoliť. Ja robím niečo, čo som vždy chcel,“ hovorí Andy. Úspešne sa mu 

podarilo spraviť všetky potrebné skúšky z angličtiny a prihlásil sa na štúdium kriminalistiky na Floride. 

Napriek tomu, že ho na školu prijali, nedostal americké víza: „Povedali mi, že im nesedím do profilu 

ľudí, ktorých v USA potrebujú. Tak som to zabalil.“ 

V roku 2009 dostal Andy povolenie študovať v Poľsku. Prednedávnom skončil bakalárske štúdium 

a teraz pokračuje na magisterskom stupni politických vied na Varšavskej univerzite. Aj keď s miestnymi 

ľuďmi nemá len pozitívne skúsenosti, život v Poľsku si veľmi pochvaľuje: „Je to odlišná kultúra a je 

hodná toho, aby sa o nej človek niečo naučil. Ľudia tu na černochov veľmi zvyknutí nie sú, no aj tak je tu 

skvelý život,“ pochvaľuje si, oceňujúc najmä nočný život. Na negatívne skúsenosti sa snaží zabudnúť, 

párkrát ho kvôli farbe pleti zbili, no situácia je vraj každý rok lepšia. Za nevýhodu považuje len fakt, že 

sa za štyri roky nenaučil po poľsky: „Verím, že raz sa tento jazyk naučím. Zatiaľ mi to veľmi nejde,“ 

dodáva so smiechom. 

Nigéria je najľudnatejším štátom Afriky. Momentálna situácia tam nie je priaznivá. Andy bol naposledy 

doma v roku 2010. „Mojim pôvodným cieľom bolo vyštudovať tu a potom sa vrátiť domov. 

S akademickým titulom z Európy tam mám dobrú prácu takmer istú.“ Kvôli narastajúcemu napätiu 

medzi moslimami a kresťanmi v Nigérii sa však rozhodol zostať v Poľsku. Aspoň zatiaľ. „V Nigérii si už 

môj život neviem predstaviť. Ľudia tam niekedy bojujú o život, hrozí tam vojna. Vlastný otec mi povedal 

– zostaň kde si, Európa je bezpečná,“ dodáva Andy. Napriek tomu, že má problémy nájsť si v Poľsku 

prácu, myslí pozitívne: „Nejako sa už zariadiť musím.“  

Fotomontáž: autor 

 
 



 

 Ako sme nechali Tatry vykrvácať 

 

Valentín Humeňanský 1. ročník mgr., 14. apríl 2013 | Spoločnosť  

 

 

 

Od veternej kalamity, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004 sa u nás veľmi horlivo diskutuje o tom, 

či sa mal alebo nemal vyťažiť polámaný porast z území, ktoré sú v štvrtom a piatom stupni ochrany 

prírody. Na pôde justície, ale aj médií prebiehal súboj medzi leso-ochranárskymi združeniami na strane 

jednej a lesníkmi na strane druhej. Do tohto boja bolo vnášanej veľa nepravdy a osočovania. Pokúsim sa 

načrtnúť hlavnú argumentačnú líniu oboch táborov.   

Spomenutý spor sa týkal najmä Tichej a Kôprovej doliny, kde platia dva najvyššie stupne ochrany 

prírody. Ochranárske združenia žiadali, aby bolo Štátnym lesom Tanap-u zakázané vykonávať akúkoľvek 

ťažobnú činnosť v týchto lokalitách s odôvodnením, že prírodu treba ponechať na samovývoj z dôvodu 

ochrany prirodzených lesných biotopov a ekosystémov.   Tu však narážame na niekoľko 

protiargumentov, ktoré poskytli lesníci. 

 Tichá dolina nebola vždy tichá 

A to po prvé, že na území Slovenska už neexistuje prirodzený les, až na niekoľko ostrovčekov, keďže 

s hospodárskym využívaním lesa sa u nás začalo už pred 400 rokmi a ekosystémy odvtedy už 

niekoľkokrát zmenili svoju podobu. Ani najdlhšia tatranská dolina však nebola vždy tichá. V minulosti 

tu vládol čulý hospodársky ruch, ozývali sa údery sekier drevorubačov a uhliarov, cingot čakanov 

a kladív baníkov či hľadačov pokladov, hlasy pasúcich sa oviec a dobytka. Dolina dostala meno 

podľa Tichého potoka, ktorý ňou preteká na tatranské pomery až príliš pokojne a ticho. Ochranári 

tvrdili, že toto územie je prirodzeným ekosystémom bez zásahu človeka. 

Skaza ako zo sci-fi filmu 

Po druhé Lykožrút smrekový (Ips typographus) napáda lyko poškodených drevín, pri veľkom rozsahu 

kalamity však hrozí jeho premnoženie a začína nalietať aj na zdravé stromy, čo vedie k nezastaviteľnému 

domino efektu. Takto napadnutý porast sa prakticky už nedá zachrániť. Preventívnym riešením je 

odkôrnenie čo najväčšieho počtu spadnutého dreva a následné odstránenie ho z porastu. To však nebolo 

lesníkom pre protesty ochranárov v spomínaných lokalitách úplne umožnené. 

Po tretie samoobnova ekosystémov je prakticky nemožná. Respektíve obdobie, kým by sme sa 

dopracovali k zrelému porastu by trvalo zhruba 200 až 300 rokov. Ako prvé by na miesta bývalého lesa 

naleteli invázne dreviny ako breza a topoľ v ich tieni by sa neskôr uchytila borovica a ako posledná jedľa 

a smrek. Umelá obnova je podstatne rýchlejšia. O 60 rokov bude na poškodených územiach fungujúci 

les. Tu treba spomenúť zásadnú chybu, ktorá stojí za súčasnou slabou odolnosťou tatranského lesa. V 30-



tych rokoch 20. storočia sa na miestach, kde boli pasienky začali vysádzať smrekové monokultúry čo 

viedlo k slabej biodiverzite miestneho ekosystému. V lesnom hospodárstve nastala takzvaná 

smrekománia. Lesníci sa z tejto chyby poučili a v novom tatranskom lese by mal byť smrek v zastúpení 

len asi 60%. Biodiverzitu bude zabezpečovať prímes buka a jedle teda typická karpatská zmes. S touto 

novou filozofiou nie sú úplne stotožnení kúpeľníci, ktorý kritizujú, že na liečbu respiračných ťažkostí sa 

vyžaduje vyššie zastúpenie ihličnatých drevín. 

Dnes, skoro desať rokov od veternej kalamity neexistuje v Tatrách les ako sme ho poznali v minulosti. 

Územie zasiahnuté veternou smršťou bolo dlhé asi 50 a široké až päť kilometrov. Následná podkôrniková 

kalamita zasiahla podstatnú časť zdravého lesa, ktorý prežil nápor vetra. Náporu hmyzu však už 

neodolal. Ak by sa neprekážalo lesníkom v práci, škody by boli podstatne nižšie a určite by sme dnes 

v Tatrách nemali kalamitu podkôrneho hmyzu takého obrovského rozsahu. 

Najviac zarážajúca je však skutočnosť, že nezvíťazil zdravý rozum, ale loby ochranárskych združení 

a argumenty o prírodnom samovývoji postavené na vode. Ako sme mohli uveriť krásnym rečiam o sile 

prírody, zatiaľ čo nám príroda umierala pod rukami... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argentínčan s dvojkrížom 

 

Matúš Demiger, 3. ročník bc, 21. apríl 2013 | Šport  

 

 

 

Prebiehajúca kvalifikácia na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale dokonale demonštruje, kde 

Slovensko najviac tlačí topánka. No zdá sa, že na problém so strieľaním gólov by sa mohlo nájsť nečakané 

riešenie. 

Depetris v Trenčín 

David Depetris zakotvil v Trenčíne v januári roku 2008 po tom, čo vedenie klubu odvolalo extrémne 

neúspešného trénera McDonalda. Ak opomenieme krátke hosťovanie v nižšej holandskej súťaži, tak 

rodák z argentínskeho San Jorge strávil v Trenčíne vyše päť rokov, čo je jedna z podmienok, aby mu 

mohlo byť udelené slovenské štátne občianstvo. Počas tých piatich rokov stihol za Trenčín nastrieľať 

takmer 70 gólov, a tie posunuli Trenčín do prvej ligy. Argentínčan strelecky explodoval najmä na jeseň 

roku 2012, počas pôsobenia trénera Adriána Guľu, keď si pripísal 16 gólov v 19 zápasoch, pričom 

prekonal Róberta Semenníka a jeho 15 jesenných zásahov z roku 1995. Do konca tohto ročníka Corgoň 

ligy ostáva už len zopár zápasov a pri súčasnej forme jeho najbližších prenasledovateľov je celkom 

možné, že aj polsezóna mu postačí na zisk koruny kráľa strelcov. 

Druhá liga – krok vpred? 

S koncom roka 2012 totiž Davidovi vypršala v Trenčíne zmluva a ako voľný hráč si mohol vyberať 

z viacerých lukratívnych ponúk. Reálny záujem mala pražská Slavia, šepkalo sa aj o ďalších popredných 

českých kluboch. Silný bol aj interes rumunského Klužu, účastníka tohtoročnej Ligy majstrov, no a lákali 

aj ponuky ruských tímov, ktoré sa neboja priplatiť si za prvotriednu kvalitu. Preto mnohých prekvapilo, 

keď si Depetris za nové pôsobisko vybral druholigový turecký Rizespor. 

Duch Mustafu Denizliho 

Je celkom pravdepodobné, že po finančnej stránke bol Rizespor jedným z najlukratívnejších záujemcov, 

no nemožno veriť, že to bol jediný dôvod, prečo Depetris uprednostnil túto štáciu. Klub od Čierneho 

mora v týchto týždňoch bojuje o postup do tureckej Süper Lig, kde by nemusel hrať druhé husle, keďže 

jeho ambiciózne kroky hovoria o tom, že má záujem zaradiť sa k tureckej špičke. Za trénera si vybral 

Mustafu Denizliho, jedného z najváženejších tureckých koučov a zároveň muža, ktorý ako prvý trénoval 

všetky tri istanbulské veľkokluby (Besiktas, Fenerbachce, Galatasaray) a navyše doviedol tureckú 

reprezentáciu do štvrťfinále majstrovstiev Európy v roku 2000. Nová argentínsko-slovenská akvizícia  sa 

ihneď zaradila k oporám tímu, pričom v prvých desiatich zápasoch skórovala hneď šesťkrát. 



Slovák Depetris 

Dôvodom, prečo nás, futbalových fanúšikov, tak veľmi zaujíma príbeh Davida Depetrisa, je skutočnosť, 

že v marci tohto roka bolo Davidovi Depetrisovi udelené slovenské občianstvo a po Karimovi Guédém 

sa môže stať druhým naturalizovaným hráčom, ktorý si oblečie dres s dvojkrížom. Okrem štátneho 

občianstva viaže Davida so Slovenskom dlhoročná známosť  s priateľkou Erikou a tiež výborná znalosť 

slovenčiny. Ostáva preto dúfať, že v Rize na Slovensko nezabudne a naučí sa spievať našu národnú 

hymnu, ako sa nechal počuť v médiách. Napríklad aj to by mu mohlo pomôcť s otváraním dverí do 

reprezentácie. Veď aj tréneri reprezentačného výberu sa vyjadrili, že Depetris je vhodným adeptom do 

národného tímu a jeho chvíľa môže prísť už v júni, keď sa stretneme s Lichtenštajnskom. Práve tento 

slabý súper je pre nás ideálnym sparingpartnerom, na ktorom si môžeme vybiť zlosť za neúspešné zápasy 

s Litvou či Gréckom, v ktorých nám nestačili ani 1000-percentné šance na to, aby sme víťazstvo strhli na 

našu stranu. A David Depetris v doterajšej kariére dokazoval, že práve premieňanie prihrávok na góly 

mu ide zo všetkého najlepšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jastrabie oko dostalo v Premier League zelenú 

 
Peter Marko, 1. ročník bc, 19. apríl 2013 | Šport  

 
 

 

11. apríl 2013 sa stane v histórii anglickej Premier League dôležitým míľnikom. Predsedovia klubov totiž 

schválili na zhromaždení v Londýne zavedenie videotechnológie (tzv. „jastrabieho oka“) a taktiež aj 

zavedenie finančného pravidla do najlepšej ligy na svete. Oba schválené návrhy vstúpia do platnosti od 

budúcej sezóny. 

Videotechnológiu, ktorá má pomôcť rozhodcom pri posudzovaní zložitých situácií a v momente ich 

informovať o tom, či lopta prešla celým objemom za bránkovú čiaru, dostala na starosť britská firma 

Hawk-Eye. Spomínaná firma už niekoľko rokov úspešne obstaráva technológiu „jastrabieho oka“ aj 

v tenise a krikete. Systém bude obsahovať sedem kamier, ktoré budú rozmiestené v okolí každej bránky 

a rozhodca bude informovaný prostredníctvom svojich hodiniek o celej situácii do jedinej sekundy. 

Kamery, ktoré budú mať na starosti posudzovanie kontroverzných situácií, budú sledovať pohyb lopty 

a zároveň vysielať zábery na veľkoplošné obrazovky na štadiónoch či do televíznych prijímačov divákov. 

Všetkých dvadsať tímov, ktoré sa predstavia v nasledujúcej sezóne Premier League, pričom tri z nich 

postúpia z druhej najvyššej súťaže a nahradia vypadávajúce celky, bude mať na inštaláciu šesť týždňov, 

počas ktorých by to mali stihnúť a byť pripravení pred štartom nového ročníka. „Nebude to spomaľovať 

plynulosť hry. Určite sa z futbalu nestane rugby. Rozhodca bude o všetkom informovaný 

prostredníctvom svojich hodiniek, záber sa následne prehrá na obrazovkách, čím definitívne potvrdí 

správnosť rozhodnutia,“ vyjadril sa pre BBC vynálezca „jastrabieho oka“ Paul Hawkins. 

Zavedenie technológie víta aj reprezentačný lodivod Roy Hodgson. „Ľudia po tom túžili už dlhú dobu. 

Viedli sa o tom dlhosiahle diskusie, niekoľkokrát sa rozhovory odsunuli, no teraz sme všetci na jednej 

lodi a zhodli sme sa na zavedení videa. Prinajmenšom z futbalu vymiznú nespravodlivé verdikty, ktorých 

sme mohli byť svedkami v posledných rokoch, keď lopta prešla za čiaru, no gól nebol uznaný,“ povedal 

65-ročný manažér. Spokojnosť vyjadril aj generálny riaditeľ Premier League Ricard Scudamore. „Každý 

takýto moment je kontroverzný a vyvoláva rozpory. Teraz je však tomu koniec, pretože môžeme všetko 

uviesť na pravú mieru. Ak máme k dispozícii takúto technológiu, ktorá dokáže pomôcť rozhodcom, 

nemáme nad čím rozmýšľať.“ 

Drvivá väčšina predsedov a vlastníkov klubov víta schválenie s otvorenou náručou. O zavedení 

videotechnológie sa viedli dlhé diskusie už niekoľko rokov, horlivo sa diskutovalo najmä po 

kontroverzných momentoch, akým bol aj neuznaný gól Franka Lamparda na MS 2010 v Juhoafrickej 

republike v zápase proti Nemecku, keď jeho strela prešla za chrbát brankára Manuela Neuera, lenže 

rozhodcovia jasný gól nepostrehli. Anglicko tak miesto vyrovnávajúceho gólu na 2:2 stratilo pôdu pod 



nohami a po záverečnom hvizde schádzalo z ihriska so zvesenými hlavami po prehre 1:4. Pohár 

trpezlivosti pretiekol počas minuloročných majstrovstiev Európy, keď sa v kontroverzii ocitlo opäť 

Anglicko, tentoraz však stálo na opačnej strane, keď rozhodcovia nepostrehli gól ukrajinského mužstva. 

Prvý test „jastrabieho oka“ by sa mal uskutočniť pred začiatkom nového ligového ročníka v Community 

Shield, v ktorom sa stretne ligový víťaz s víťazom FA Cupu. 

Počas zasadnutia sa rozhodlo aj o zavedení finančných pravidiel (FFP). Za návrh hlasovalo 14 tímov, 5 

bolo proti (Manchester City, Fulham, West Bromwich Albion, Aston Villa a Southampton) a Swansea sa 

ako jediná zdržala hlasovania. Pravidlo obsahuje dva hlavné faktory – celky, ktoré vyplácajú na platy 

zamestnancov viac ako 52 miliónov libier, budú môcť počas najbližších troch rokov navýšiť príjmy 

svojich zamestnancov len o 4 milióny libier za sezónu. Obmedzenie sa však nevzťahuje na príjmy 

z reklám a zápasov. Druhé pravidlo chce zamedziť klubom v nezmyselnom rozhadzovaní peňazí, čo 

značí, že straty sa budú môcť vyšplhať len do výšky 105 miliónov za tri roky. Inak hrozí postihnutým 

klubom odčítanie bodov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katedra všeobecných dejín očami študenta 

 
Martina Baková, 1. ročník bc, 6. júl 2013 | Študentský život  

 
 

 

Katedra všeobecných dejín Univerzity Komenského patrí k najstarším katedrám Filozofickej fakulty UK 

a počas svojej existencie vyprodukovala množstvo popredných odborníkov v oblasti histórie. Ako sa na 

katedru pozerá „mladá krv“? O tom nám porozprával Matúš Sagan, študent prvého ročníka tejto 

inštitúcie. 

  

Si študentom Katedry všeobecných dejín Univerzity Komenského už druhý semester. 

Bola táto škola pre teba prioritnou? 

  

Podával som dve prihlášky na odbor učiteľstvo histórie a dejepisu a nemeckého jazyka a literatúry na 

filozofické fakulty Prešovskej univerzity a Univerzity Komenského. V Prešove som vedel, že sa prijímacie 

skúšky nerobia a prijatie sa posudzovalo podľa výsledkov zo strednej školy. V Bratislave som prijímacie 

skúšky mal absolvovať, avšak keďže sa na nemecký jazyk prihlásilo menej záujemcov, ako bol stanovený 

počet prijatých, tak som bol prijatý aj bez skúšok. Zvolil som si Univerzitu Komenského najmä pre jej 

reputáciu, dlhú históriu a tiež polohu v Bratislave. Nájde sa tu viac možností pre brigády popri štúdiu 

a zároveň je z nej len kúsok do nemecky hovoriaceho Rakúska.  

  

Ako s odstupom času hodnotíš Katedru všeobecných dejín UK? Splnila tvoje očakávania? 

  

Ja osobne som ako študent učiteľstva na viacerých katedrách. Ku Katedre všeobecných dejín UK (ďalej 

KVD) som nemal žiadne očakávania, nechal som sa prekvapiť. Myslím si, že štúdium predmetov na tejto 

katedre je zaujímavé, páči sa mi. Avšak niektoré predmety, ktoré mám na KVD povinné, považujem za 

zbytočné, prípadne ich rozsah prehnaný a najmä kreditové ohodnotenie za určité predmety za 

nepostačujúce. Ako príklad môžem spomenúť namáhavú latinčinu za tri kredity, ďalej najťažšie a 

najrozsiahlejšie predmety ako Dejiny Staroveku či Všeobecné dejiny I. iba za dva kredity, čo je až na plač. 

  

KVD patrí k najstarším katedrám na univerzite. Myslíš si, že sa štúdium na nej stalo 

stereotypným? Nepotrebovala by KVD oživenie, nakopnutie? 



  

Štúdium sa môže zdať stereotypné pre toho, koho dejiny nebavia. Samozrejme, našiel by sa určite nejaký 

spôsob, ako vyučovanie spestriť, no súčasne sa už aj teraz konajú rôzne exkurzie, ktoré sú však dosť 

finančne náročné. 

  

KVD každoročne produkuje nových historikov i pedagógov v tejto oblasti. Je tento obor 

podľa teba pre absolventov z hľadiska uplatnenia perspektívny? 

  

Uplatnenie absolventov KVD by som rozdeľoval podľa kombinácií odborov absolventov. Osobne 

považujem napríklad šancu budúceho uplatnenia historikov v odbore, ktorý študujú, za veľmi malú a 

tiež počet prijatých študentov na tento odbor sa mi zdá prehnaný. Čo sa týka učiteľských kombinácií, 

tam to záleží najmä od toho, aký majú druhý predmet okrem dejepisu. Niektoré predmety sú potrebné, 

na školách je nedostatok učiteľov s takouto aprobáciou, niektorých je už zase prebytok. Tiež si myslím, 

že učitelia majú oproti historikom výhody pri uplatnení, pretože v konečnom dôsledku môžu učitelia 

pracovať v pozíciách, ktoré by obsadili historici, avšak opačne to nie je vždy možné. No súčasne však 

musím podotknúť, že štúdium učiteľstva dejepisu v kombinácii je omnoho náročnejšie a je potrebné sa 

štúdiu venovať omnoho intenzívnejšie ako pri štúdiu čistej histórie. 

  

Ako si spomínal, na KVD sa už nejaký čas realizujú rôzne exkurzie pre študentov. Aké 

exkurzie si ako prvák doposiaľ absolvoval? 

 

Ja som doposiaľ neabsolvoval žiadnu exkurziu, pretože mi to nevyhovovalo časovo. Koncom tohto 

semestra je na pláne viacero exkurzií napríklad do Ríma, Rumunska a tuším aj Slovinska, no tie ma 

neoslovili. Dúfam, že sa bude niekedy organizovať aj exkurzia do Nemecka, najviac by ma potešil určite 

Berlín.. 

  

Pokladáš ich za efektívnejšiu metódu oboznamovania sa s konkrétnymi historickými 

udalosťami, než je klasické "bifľovanie" z kníh? 

  

Určite sú tieto exkurzie prospešné. Netvrdím, že sú efektívnejšie ako učenie sa z kníh, ale každopádne 

pomôžu a majú kladný dopad na znalosti historikov, keďže sa stretnú s históriou zoči-voči. 



  

Na KVD je podľa tvojich slov mnoho predmetov podhodnotených – ich náročnosť teda 

nezodpovedá kreditovému hodnoteniu. Latinčina je strašiakom nielen pre učiteľov 

dejepisu či historikov, ale i právnikov. Nemyslíš, že sa jej ako vymretému jazyku venuje 

príliš veľká (a zbytočná) pozornosť na úkor iných, užitočnejších jazykov, ktoré by si pri 

štúdiu i praxi mohol omnoho lepšie využiť? 

  

Ja osobne si myslím (aj keď k nej nemám najlepší vzťah), že latinčina je potrebná. Ak si vezmeme oblasť 

medicíny, práva, cirkvi alebo histórie, všade je latinčina potrebná. Zároveň však dodávam, že pre 

učiteľov dejepisu je to dosť veľká záťaž. Osobne by som to navrhol tak, aby pre učiteľov bola Latinčina 3 

a Latinčina 4 voliteľná (latinčiny v zimnom a letnom semestri druhého ročníka, pozn. autorky), tak ako 

majú historici Latinčinu 5 a Latinčinu 6. Nemalo by sa jej prestať venovať, ale pre absolventa učiteľského 

smeru nie je latinčina až taká potrebná, ak plánuje učiť. Ak by sa ňou plánoval bližšie zaoberať, tak by si 

ju mohol predsa zvoliť aj do ďalších semestrov. 

  

Ak by si mal kriticky zhodnotiť svoju katedru a kurzy, ktoré ponúka, napadajú ťa v tomto 

momente nejaké potrebné zmeny, ktoré by mohli pomôcť KVD a štúdiu na nej? 

  

V momente určite nie. Náš študijný plán bol určite vypracovaný podľa dlhoročných skúseností a 

skúsenými profesormi a odborníkmi v tejto oblasti, no v momente by som vedel navrhnúť určite zmeny 

v ňom, ktoré som už v predchádzajúcich odpovediach spomenul. 

 

 

 

 

 

 

 



Diana Tomková: Religionistika má svoje čaro 

 
Peter Marko, 1. ročník bc, 4. júl 2013 | Študentský život  

 
 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského ponúka pestrú paletu študijných programov, medzi ktoré 

patrí aj Katedra porovnávacej religionistiky, zameraná na štúdium náboženstiev a rôznych mytológií. 

Študentkou religionistiky je aj Diana Tomková (20), ktorá pochádza z Michaloviec a študuje v prvom 

ročníku bakalárskeho stupňa. Práve štúdium náboženstiev a iných svetových kultov bol jej splneným 

snom a svoj krok zatiaľ neľutuje, keďže náboženstvá, aj napriek možnému úpadku záujmu zo strany 

verejnosti, majú svoje kúzlo a vynikajú obrovskou rozmanitosťou. 

Čo ťa primälo, aby si sa dala na štúdium religionistiky? 

Vždy ma fascinovali náboženstvá, najmä tie z antických čias, ktoré boli pre mňa azda najfascinujúcejšie. 

Taktiež ma bavilo sa šprtať v rôznych dokumentoch o bývalých civilizáciách a podobne. To je zrejme 

najhlavnejší faktor, prečo som si vybrala túto školu a som rada, že na nej môžem študovať.  Religionistika 

má proste svoje čaro. 

Pochádzaš z oblasti, kde je veľký počet veriacich a takisto veľký vplyv náboženstva na 

život ľudí. Môže za to aj tento aspekt? 

Myslím, že tento fakt zohral tiež svoju rolu. Dovolím si tvrdiť, že ak chce ísť človek študovať nejaký takýto 

smer, musí mať k tomu vzťah a musí byť k tomu vedený už odmalička. Každý vie, že východné Slovensko 

je dosť silno nábožensky založené a inak tomu nie je ani v našej rodine, ktorá je veriaca. Ak by som 

pochádzala z ateistickej rodiny, všetko mohlo byť inak, neviem. Som, kde som a nesťažujem sa. 

Čiže si myslíš, že štúdium religionistiky nie je šité na mieru pre ateistov? 

Netvrdím, že nie je, pretože sama poznám ľudí, ktorí sú ateisti a zaujímajú sa o náboženstvá, aktuálnu 

situáciu vo svete súvisiacu napríklad s islamizáciou Európy. Nikde nie je napísané, že z ateistu by bol zlý 

religionista, to rozhodne nie. Človek však musí mať vzťah k tomu, čo ide študovať a čo ho baví. To je 

základ všetkého. 

Ako hodnotíš doposiaľ svoj necelý prvý rok na akademickej pôde? Spĺňa štúdium tvoje 

predstavy? 

Zatiaľ som celkom spokojná. Štúdium ako tak spĺňa moje predpoklady, s ktorými som sem išla. Čo sa 

týka skúšok, tak tie som zvládla viac-menej bez problémov, aj keď boli veci, ktoré mi až tak „nevoňali“, 

no zatiaľ mám čistý štít. Celkovo aj prístup učiteľov je, podľa mňa, v poriadku a aj partia spolužiakov, 

ktorá sa tu zišla, pridáva na dobrej atmosfére. 



Ktorý z predmetov ťa doposiaľ najviac oslovil? 

Bolo ich viacero, aj keď sa, samozrejme, našli predmety, ktoré človeka bavili menej, no predsa len 

prevládajú pozitíva nad negatívami. Dejiny kresťanstva mali niečo do seba a dozvedela som sa tam veľa 

nových vecí, taktiež postavy z tohto obdobia ma zaujali, ale zo všetkého najviac som sa nadchla asi pre 

islam, ktorý bol už pre mňa pred nástupom do školy jedným z najzaujímavejších náboženstiev na svete. 

Prečo práve islam? 

Arabská kultúra a samotný islam je nám dosť cudzí a ľudia sa ho často stránia. Na jednej strane sa im 

nečudujem, pretože sami vidíme, čo sa tam deje z dennodenných informácií v novinách alebo televízie. 

Islam je určite špecifický a pochopiteľne má svoje pre a proti. Ani mne sa niektoré veci na ňom nepáčia, 

obzvlášť vzťah ku ženám, ale musíme ho rešpektovať. Islam má svoju históriu a tradíciu a čoraz viac sa 

rozširuje. Nemôžeme sa na ľudí tejto viery pozerať pomedzi prsty s tým, že každý z nich je terorista 

a násilník. 

Čomu by si sa chcela venovať po prípadnom vyštudovaní tohto odboru? 

To ešte sama netuším, nechcem zbytočne predbiehať, ale mohlo by to byť niečo s výskumom práve vyššie 

spomínaného islamu. Je to pre mňa nesmierne zaujímavá téma a rada by som v budúcnosti navštívila 

práve bašty tohto náboženstva a prišla do kontaktu s ľuďmi z týchto krajín. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaobchádzajú s nami ako s ľuďmi, a nie iba ako 
s číslami 

 

Martina Chudá, 1. ročník mgr, 2. júl 2013 | Študentský život  

 

 

 

Katedra plná pohody a dobrých vzťahov. Takto v skratke by sa dala charakterizovať Katedra maďarského 

jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave. Klišé? Možno tá veta. Avšak, čo sa týka 

prístupu, nie všade panuje na univerzite ochota, záujem o študenta a spoločné trávenie času mimo 

prednášok. Záleží, samozrejme, na ľuďoch. Katedru maďarského jazyka a literatúry niektorí študenti, 

ale aj pedagógovia považujú za jednu malú rodinu. Dovoľuje im to aj nižší počet študentov, ako býva 

zvykom oproti ostatným katedrám univerzity, ale azda aj kultúrna a menšinová zomknutosť.      

  

 

„Človek sa tu môže cítiť ako v rodine. Na katedre je veľmi príjemná atmosféra - medzi profesormi 

navzájom, a taktiež medzi profesormi a poslucháčmi je veľmi dobrý a priamy vzťah. Študenti sa môžu 

obrátiť so svojimi problémami na svojich profesorov kedykoľvek, a môžu si byť istí, že pomoc dostanú 

a spolu vždy nájdu nejaké riešenie,“ uviedla doktorandka študijného odboru všeobecná jazykoveda 

katedry maďarského jazyka a literatúry Andrea Szilvásiová. Na otázku, z čoho takýto dobrý vzťah na 

katedre vyplýva odpovedala, že  najmä z toho, že ide o malú katedru (na niektorých študijných 

programoch študuje viac študentov –  približne pätnásť, na iných menej – približne šesť až osem) , ale 

aj z toho, že členovia katedry a študenti sa  stretávajú nielen v rámci vyučovania, ale aj na rôznych 

podujatiach a exkurziách. 

  

Samé chvály 

Dobré vzťahy prednášajúcich so študentmi potvrdila aj Michaela Kiripolszky študujúca odbor 

prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii maďarský a slovenský jazyk. „Rôzne kultúrne podujatia, ako 

napríklad prednášky o maďarskom jazyku a literatúre, slávnosť pred Vianocami či Veľkou nocou 

zosilňujú vzťah medzi študentmi a profesormi. Okrem týchto podujatí katedra organizuje aj rôzne 

exkurzie, napríklad do Budapešti, ktoré majú tiež pozitívny vplyv na kolektív,“ povedala. Študentka 

Klaudia Szabóová študujúca odbor učiteľstvo v kombinácii maďarský a slovenský jazyk doplnila, že 

„študenti majú možnosť zmerať si svoje schopnosti aj na rôznych súťažiach. Vedenie katedry sa snaží 

spestriť život študentov aj rozličnými programami, ako sú napríklad prednášky významných vedcov, 

literárnymi večierkami alebo výletmi.“          



  

O katedre sa nikto nevyjadril v negatívnom zmysle, čo nás vcelku prekvapilo. Buď sa nám nespokojní 

študenti vyhli a báli sa povedať niečo otvorene, alebo prosto neexistujú.  Stretli sme totiž samých 

chtivých a spokojných študentov a pedagógov. Katedra maďarčiny sa tak zo zisteného javí ako naozaj 

jedinečné a príjemné miesto na štúdium, ktoré sa vymyká móresom nie príliš zriedkavým na väčšine 

verejných vysokých škôl na Slovensku. „Na katedre maďarského jazyka a literatúry s nami zaobchádzajú 

profesori ako s ľuďmi, a nie iba ako s číslami, ako sa to robieva na mnohých väčších katedrách. 

Spolupráca tu nemá chybu,“ uviedla študentka odboru učiteľstva v kombinácii maďarčina – nemčina 

Noémi Forró. 

  

„Profesori nezabúdajú na to, že aj oni boli niekedy študentmi. Práca študentov je na  katedre tiež 

ocenená. Prednášajúci sú otvorení, aktívni, zaujímajú ich mienky študentov, teda nápady študentov sú 

naozaj srdečne vítané,“ opisuje svoje pocity zo štúdia na katedre študentka odboru učiteľstva 

v kombinácii maďarčina – slovenčina Klaudia Szabóová. 

  

Nažívanie dvoch kultúr bok po boku 

Teória je jednoduchá - ak chce byť katedra spokojná, musia byť spokojní aj jej študenti a zamestnanci. 

Keďže ide o katedru, na ktorej sa nachádza národnostná menšina, môže to byť dôvodom na 

profesionálnu, ale zároveň i ľudskú spoluprácu. Jedna strana – vedenie, by totiž bola bez druhej – 

študentov, stratená.  Navyše, ak sa nachádza v prostredí, kde nie je obklopená materinskými 

podmienkami. „Byť študentom maďarskej katedry je veľkou výhodou. Okrem učiva sa tu človek naučí 

veľa o priateľstve, ľudskosti a o tom, ako bezproblémovo môžu žiť dve kultúry vedľa seba. Každý by to 

mal vyskúšať,“ hovorí študentka katedry Michaela Kiripolzsky. Predsudky sú niekedy veľmi silné, no 

slová „každý by to mal vyskúšať“ hovoria za všetko. Najprv treba niečo zažiť, aby človek mohol niečo, 

niekoho súdiť. Pričom jedna skúsenosť môže vyvrátiť stovku podobných. 

  

Študijné programy 

Na katedre maďarského jazyka a literatúry možno študovať učiteľstvo, prekladateľstvo a tlmočníctvo, 

v rôznych kombináciách či už s iným jazykom alebo napríklad kultúrou či históriou. Od nového 

akademického roka 2013/2014 pribudne aj nový študijný program editorstvo a vydavateľská prax. 

„Základný cieľ tohto odboru je veľmi dôležitý. Na Slovensku neexistuje vzdelávacia inštitúcia pre tých 

budúcich novinárov a pracovníkov vydavateľstiev, ktorí sa chcú uplatniť v maďarských médiách na 

Slovensku a preto si myslím, že praktické a teoretické znalosti získané na tomto odbore môžu byť veľmi 



dôležité z hľadiska uplatnenia študentov,“ uviedla doktorandka študijného odboru všeobecná 

jazykoveda Boglárka Bilásová. Vedúca katedry  Katarína Misadová je presvedčená, že nový študijný 

program ponúkne študentom uplatnenie najmä v redakciách či vydavateľstvách, kde sa vyžaduje znalosť 

maďarského jazyka. „Na Slovensku sú vydavateľstvá, ktoré vydávajú beletriu i odborné knihy 

v maďarčine. Vychádzajú tu rôzne odborné časopisy a iné periodika v maďarčine. Čo sa týka regionálnej 

tlače, funguje tu celý rad maďarských redakcií.“ Študijný program zaujal aj niekoľkých študentov 

katedry žurnalistiky, ktorí by ho uvítali aj na svojej katedre. Na tento sa totiž môžu prihlásiť len tí, 

ktorí  plynule ovládajú maďarský jazyk. 

  

 

Vedúcej katedry sme sa opýtali aj na najčastejšie uplatnenie sa študentov katedry: „Tí, ktorí si zvolia 

učiteľský študijný program, sa uplatnia najviac na školách s vyučujúcim jazykom maďarským. 

Absolventi – prekladatelia do maďarčiny, okrem toho v štátnej správe, kde sa maďarčina môže používať 

ako menšinový jazyk, ale aj v multinacionálnych podnikoch, kde čoraz častejšie vyžadujú znalosť tzv. 

menších jazykov,“ uviedla Misadová. 

  

„Okrem maďarských profesorov žijúcich na Slovensku na katedre prednášajú aj zahraniční profesori,“ 

povedala študentka Michaela Kiripolzsky.  Za veľký prínos považuje aj to, že absolventi katedry môžu 

okrem teoretických vedomostí získať aj prax, ktorú tak môžu už teraz uplatniť v práci. 

  

Aj pre „nemaďarčinárov“ 

Možnosť zapísať si predmet z ponuky kurzov na katedre maďarského jazyka a literatúry majú najmä tí, 

ktorí maďarčinu ovládajú. Výber je naozaj pestrý. Od tlmočenia a prekladania cez jazykovedu a literárnu 

vedu až po úvod do sociolingvistiky a svetovú literatúru.                   

  

Na katedre však majú možnosť študovať aj tí, ktorí po maďarsky nevedia ani „ceknúť“, ale chceli by. 

Zapísať si tak môžu kurzy Maďarčina 1 – 4, na ktorých sa učí maďarčina ako cudzí jazyk. „Z vlastných 

skúseností môžem povedať, že o maďarčinu ako cudzí jazyk je dosť veľký záujem. Tento kurz patrí ku 

katedre archívnictva, ale zabezpečuje ho  katedra maďarčiny,“ uviedla doktorandka  Boglárka Bilásová. 

Kurz si však môže zapísať každý záujemca univerzity, ktorý má chuť sa učiť jazyk využiteľný nielen kúsok 

za hranicami, ale aj v južnejších polohách Slovenska. Koľkými jazykmi totiž vieme hovoriť, toľkokrát 

sme ľuďmi. 



  

Študentka kulturológie Jarka Kollárová: „Kultúra 
posúva spoločnosť k lepšiemu“ 

 
Ľubomíra Lettrichová, 1.ročník mgr, 28. apríl 2013 | Študentský život  

 
 

 

Jarmila Kollárová (23) už štvrtý rok študuje kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. 

Ako sama hovorí, na školu nastupovala bez akýchkoľvek očakávaní a považovala ju len za dočasné 

riešenie, keďže ju neprijali na politológiu. Nakoniec ju štúdium natoľko zaujalo, že sa rozhodla zotrvať. 

Čo jej táto katedra dala? Čo môžu záujemcovia o štúdium na KK FiF UK očakávať? Ako vidí uplatnenie 

jej absolventov? Aj o tom porozprávala pre webjournal.sk. 

  

Štvrtý rok študuješ na Katedre kulturológie FiF UK. Čo zavážilo v prospech tejto školy pri 

rozhodovaní, kde pokračovať po gymnáziu? 

  

Kulturológia, odbor, ktorý študujem, bola až moja druhá voľba. Prioritne som si podávala prihlášku na 

politológiu, kde ma však neprijali. A tak som nastúpila na našu katedru, presvedčená o dočasnom riešení 

na jeden rok. 

  

Splnilo štúdium tvoje očakávania? 

  

V mojom prípade nemožno hovoriť o nejakých očakávaniach, avšak rozhodne ma môj odbor v prvom 

roku zaujal natoľko, že som si opätovne prihlášku nakoniec nepodala. Spomínam si na našu týždňovú 

exkurziu do Ríma. Hoci sme mali náročný predmet preplnený teóriou, aplikovať dané vedomosti priamo 

bolo skutočné interesantné. 

  

Skús pre nezainteresovaných popísať štúdium na tejto katedre. Aké predmety máte na 

výber, ponúka škola aj prax alebo vám pomohla sprostredkovať nejaké pracovné 

príležitosti? 

  



Môj odbor je zaujímavý z toho hľadiska, že ponúka teoretické predmety ako sú dejiny umení, národné 

dejiny, teórie kultúry a i. Rovnako tak praktické, na ktorých vytvárame projektové granty, cez seminárne 

práce priamo analyzujeme marketing kultúrnych inštitúcií. Predmety sa venujú aj základom práva 

v kultúre, spoločenskému kódexu na kultúrnych podujatiach, PR  v kultúre... Čiže problémom nie je 

príprava na prax. Problémom, ktorý vnímam ja, je, že katedra na nej neparticipuje, pripadne len 

okrajovo. Chápem, že nie je v silách ani povinnostiach katedry vybaviť prax všetkým, ale je v silách 

katedry v spolupráci so študentom s otázkou poskytnutia dočasnej praxe osloviť významné kultúrne 

inštitúcie. Z vlastnej skúsenosti viem, že prístup k študentovi je diametrálne odlišný, ak koná na vlastnú 

päsť a keď je pod takouto žiadosťou podpísaná katedra.  A s praxou je úzko prepojená aj možnosť 

zamestnania. Katedra má na mnohých miestach svojich úspešných absolventov, ktorí tvoria blízku 

komunitu aj po ukončení štúdia. Myslím si, že absencia akejsi otvorenej dynamickej databázy 

absolventského uplatnenia, kontaktov, prípadných pracovných ponúk je na škodu veci, pretože mnohí 

absolventi by vedeli a hlavne aj chceli byť nápomocní.  Len študenti nižších ročníkov o nich nevedia, 

nevedia koho osloviť.  Aby som však bola korektná, konajú sa rôzne prednášky a besedy na tému ich 

uplatnenia, prípadne niektorí pedagógovia študentov informujú, ak sa o nejakej ponuke dozvedia. 

  

Ktoré pozitívne stránky tejto školy by si vyzdvihla? 

  

Určite by som vyzdvihla už spomínanú prípravu na prax, exkurzie po Slovensku aj v rámci Európy. 

Študenti musia svoje práce prezentovať a obhajovať, čo je tiež veľké plus do budúcnosti. Pedagógovia sa 

snažia, aby sme analyzovali mestá, obce a regióny, z ktorých pochádzame, takto sa necentralizujeme len 

na kultúrne dianie a inštitúcie v Bratislave. Výhodou je spolupráca s niektorými katedrami, napr. aj s 

katedrou žurnalistiky. Ako jedna z mála katedier máme dlhú tradíciu organizovania „katedrálok“ 

študentmi tretieho ročníka. 

Negatívum, s ktorým som sa priamo stretla je, že v niektorých prípadoch prevláda striktný nadriadený 

vzťah pedagóg a študent. Nehovorím samozrejme o nerešpektovaní statusu pedagóga, to je otázka 

výchovy a úcty. Len hovorím, že rešpektovanie práv a povinností musí byť jasne 

definované  a dodržiavané na oboch stranách - rovnako na strane študenta, rovnako na strane pedagóga. 

Študenti na univerzite sú už dospelí ľudia, schopní prezentovať vlastné názory, riešenia a argumenty. Na 

našej katedre sú pedagógovia ústretoví, ale i menej ústretoví. Všetko je pritom o komunikácii medzi 

nimi. Opäť je však korektné dodať, že s podobným problémom sa stretávajú študenti aj iných katedier, 

iných vysokých škôl. 

A študentom často chýba spätná väzba. Na univerzite v Rakúsku som sa stretla s podobným projektom, 

ako je na UK, kde študenti aj pedagógovia raz ročne bez obáv prostredníctvom prieskumu vyjadrujú 



svoje postrehy a pripomienky k predmetom. Pedagógovia ho vítajú, následné o výsledkoch komunikujú 

a reflektujú. Rovnako nápravou prechádzajú aj študenti. 

  

Pokiaľ dobre viem, ty si absolvovala stáže v politických inštitúciách. To má dosť ďaleko 

od tvojho odboru, alebo sa mýlim? Ako sa študentka kulturológie dostane do tejto sféry? 

  

Pôsobím  iba v jednej politickej inštitúcii - v Národnej rade SR, avšak išlo o dve rôzne pozície. 

Uvedomujem si, že takto to môže znieť úplne odlišne a mimo odboru, ale obe boli prepojené s kultúrou. 

V prvom prípade bolo mojou úlohou okrem iného vytvoriť projektový formulár pre uchádzačov o grant, 

kde som si overila, že som na predmete dostala kvalitný základ a momentálne sa venujem marketingu, 

monitoringu médií a ich analýze. Ako som už spomínala politika ma vždy zaujímala, preto som sa snažila 

prepojiť to, čo študujem,  s tým čo ma baví. A takto kultúrno-politicky vnímam aj moje zamestnanie 

v budúcnosti po ukončení štúdia. 

  

Univerzity ročne "produkujú" veľké množstvo ľudí s titulom, neustále pribúdajú nové 

odbory... Ako ty vidíš uplatnenie absolventov kulturológie na slovenskom trhu? 

  

Počas štyroch rokov som sa často stretla z názorom, že aj kulturológia je jeden z nadbytočných odborov. 

Najčastejšou otázkou bolo, že čo to vlastne je a čo s ním v budúcnosti.  Ale otázka uplatnenia  nie je iba 

otázka kvality vzdelania, i keď samozrejme so spájaním niektorých odborov s cieľom zefektívniť štúdium 

by som súhlasila. Ale je aj otázkou samotného prístupu študenta v ktoromkoľvek odbore, čo si zo štúdia 

osvojí. Kulturológia je však veľmi flexibilný odbor a tým že kultúra ako taká je často okrajová oblasť 

záujmu, hlavne pre nedostatok financií, či už na miestnej, regionálnej, ale i národnej úrovni, sa vytvára 

priestor pre uplatnenie. 

Kulturológov možno nájsť všade – od administratívnych pracovníkov na ministerstve, marketingových 

poradcov, moderátorov, dramaturgov, pedagógov umenia, kultúrno-turistických sprievodcov, 

zamestnancov v reklamných agentúrach, kreatívnych pracovníkov vo firmách až po kultúrnych 

pracovníkov v regiónoch či zakladateľov vlastných občianskych združení. 

  

Odporučila by si túto katedru študentom stredných škôl, ktorí sa rozhodujú, akým 

smerom sa budú ďalej uberať? 



  

Nebude asi zvláštnosťou, že by som môj odbor odporučila študentom, ktorí sa o kultúrne dianie 

zaujímajú  už na strednej skole - navštevujú galérie, divadlá, zaujímajú ich dejiny jednotlivých umení, 

majú v sebe tendenciu umelecky tvoriť a je jedno či písať básničky, maľovať alebo vyrábať handmade 

šperky. Podstatou je, aby chápali, že kultúra posúva spoločnosť k lepšiemu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šálka dobrej vôle pod názvom „Odložená káva“ 

 
Sanela Kurtek, 3.ročník bc, 2. júl 2013 | Zaujímavosti  

 
 

 

Obkľúčení sme správami o kríze, hroziacich a pretrvávajúcich vojnových konfliktoch, správami o 

hrozných tragédiách, kvôli ktorým strácame nádej, že v ľudstve ešte existuje aspoň štipka dobra. Keď sa 

stretneme s niekým, kto koná dobro bez toho, aby čakal nejakú odmenu, väčšinou mu neveríme. Sme 

totiž presvedčení, že je tu aj nejaký háčik. Preto sú takéto správy úžasné. 

  

V Neapole sa po 2. svetovej vojne, keď v krajine vládla veľká chudoba, zrodila krásna tradícia. V kaviarni 

si namiesto jednej kávy zaplatíte dve, ale vypijete iba jednu. Ta druhá zostane odložená pre niekoho, kto 

nemá možnosť zaplatiť si ju sám. Dnes sa táto tradícia rozšírila aj ďalej. V Bulharsku sa do akcie zapojilo 

150 kaviarní. Myšlienku vďaka sociálnym sieťam podporili mnohé kaviarne v Spojených štátoch, Rusku, 

Kanade, Austrálii, Ázii a v kontinentálnej Európe. Na Facebooku existujú stránky jednotlivých štátov 

pod názvami Suspended Coffee, na ktorých sú uverejňované názvy kaviarní, ktoré sa do tejto akcie 

zapojili. 

  

Suspended coffee – Odložená káva sa dnes šíri celým svetom. Je to pekná myšlienka, ktorá vzbudzuje 

nadej, že na svete ešte stále existuje nejaké dobro. Aj keď väčšinou sa touto akciou ľudia a kaviarne 

zamerajú na bezdomovcov, dá sa uplatniť aj v iných prípadov. Predstavte si, že niekde v cudzej krajine 

stratíte peňaženku a vonku leje ako z krhly. Nájdete sa pred kaviarňou, vojdete dnu aby ste sa zohriali a 

zavolali pomoc, a oni vám ponúknu kávu, ktorú nejaký dobrý človek zaplatil. Bol by to asi najkrajší pocit 

na svete. (S výnimkou nádherného pocitu, keď by vám namiesto kávy dali vašu peňaženku, samozrejme.) 

  

Aj nadnárodne kaviarenské reťazce, ako je Starbucks, uvažujú nad zapojením sa do tejto akcie. V Česku 

sa už niektoré kaviarne do akcie zapojili. Taktiež aj v Maďarsku a v Chorvátsku. Na Slovensku sa táto 

myšlienka ešte neudomácnila, ale dúfajme, že príde aj sem. Zostáva aj otázka, či by tento pekný čin 

dobroty nezneužívali samotné kaviarne. Treba dôverovať v dobrotu ľudstva, čo je dnes pomerne ťažké. 

V malej neapolskej kaviarni, kde každý každého pozná, to možno nebol problém. Ale keď sa toho chytia 

veľké kaviarenské reťazce, môže to spôsobiť úplne opačný efekt, ako je cieľ „Odloženej kávy“. 

 



Odtiene 

 
Juraj Karpiel, 2.ročník bc, 24. máj 2013 | Zaujímavosti  

 
 

 

O vnímaní farieb i o tom, prečo zelená hruška nemusí byť zelená. Ako vidia svet farboslepí ľudia? 

Modrá. Oranžová. Hnedá. Hráškovozelená. Takto vidím svet. Modrá. Žltá. Tyrkysová. Niekedy červená. 

Takto vidia oni. Ľudia s diagnózou daltonizmus. Farboslepí ľudia. Musia sa pýtať, ak chcú vedieť. Vidieť 

farbu nebudú, ale aspoň sa dozvedia, že tá ružová je čosi medzi červenou a fialovou, ktorá je vlastne čosi 

medzi modrou a ružovou. 

Ale farbu neuvidia. Zradili ich čapíky. Niektoré z tých päť až sedem miliónov buniek na sietnici v oku 

nefungujú tak, ako by mali. Poslušnosť vypovedali buď čapíky citlivé na červenú farbu, alebo tie, ktoré 

sú zodpovedné za vnímanie zelenej, alebo zas iné, ktoré majú na starosti modrú. Prípadne sa dohodli na 

sabotáži medziodborovo a úlohy si neplnia tie aj tie. 

Prečo vlastne človek vidí slnko ako žlté, hruška sa zdá byť zelená a táto chladnička je s určitosťou biela? 

Človek dokáže vidieť predmety, ktoré odrážajú svetelné lúče. Tieto predmety odrážajú niektoré farby 

svetla a iné farby zas pohlcujú. A od toho závisí, aké sa človeku javia. Povrch „modrého“ balóna odráža 

modré svetlo a pohlcuje svetlo ostatných farieb – balón je v ľudskom vnímaní modrý. I keď v skutočnosti 

nie je o nič viac modrý ako zelený, ružový či žltý. Vráťme sa však k farboslepým ľuďom. 

Prečo je hruška zdravého človeka zelená a tá istá hruška človeka s diagnózou daltonizmu žltohnedá? 

Vnímanie farboslepého človeka je ovplyvnené tým, ktoré čapíky na sietnici v jeho oku nefungujú. 

Väčšinou ide o jednu z troch diagnóz – protanopia, deuteranopia alebo tritanopia. 

V prvom prípade chýbajú čapíky na rozoznávanie svetla dlhej vlnovej dĺžky (červená farba), v druhom 

čapíky vnímajúce svetlo strednej vlnovej dĺžky (zelená) a v treťom čapíky rozpoznávajúce svetlo krátkej 

vlnovej dĺžky (modrá). Pri všetkých troch druhoch diagnóz vidí človek modrú farbu (pri tritanopii sa javí 

ako tyrkysová). 

V prípade protanopie a deuteranopie rozoznáva človek ešte odtiene žltej, pri tritanopii odtiene červenej. 

Ostatné farby nevie pre chýbajúce alebo nefungujúce čapíky rozoznať, preto zelenú hrušku vidí vo farbe, 

ktorá je v jeho vnímaní najbližšie jej „skutočnej“ farbe – ako žltohnedú či tyrkysovú. Väčšina 

farboslepých ľudí si na svoju diagnózu zvykne bez ťažkostí a mnohokrát o nej nevedia ani ľudia z ich 

okolia. Žltohnedé hrušky možno nie sú až také zlé. 

 



Doktor vedome ohrozil tisícky pacientov 

 

Inga Sujová, 3. roční bc, 10. máj 2013 | Zaujímavosti  

 

 

 

Ešte som sa nestretla s človekom, ktorý by mi povedal, že k zubárovi chodí rád. Hodiny čakania, príšerný 

zvuk vŕtačky a bolestivé liečenie. Predstavte si však, že k zubárovi idete s obyčajným kazom a domov sa 

vrátite s vírusom HIV. 

Presne takýto scenár sa odohral v jednej z amerických kliník. Niekoľko tisíc Američanov v týchto 

momentoch sužujú pochybnosti, či po rutinnej návšteve zubára nie sú infikovaní vážnym vírusom. 

  

V oklahomskej ordinácii zubného lekára sa mohlo nakaziť približne sedemtisíc pacientov vírusom HIV. 

Tým bolo odporučené, aby sa v rámci prevencie podrobili krvným testom, ktoré by mali potvrdiť alebo 

vyvrátiť prítomnosť nákazy v tele. 

  

Nesterilizované nástroje 

Aj napriek tridsaťšesťročnej praxi sa zubárovi podaril unikátny profesionálny prešľap. Príčinou 

infikovania mala byť zlá dezinfekcia ordinačných prístrojov. Pacienti sa dokonca sťažovali, že pri 

niekoľkých zákrokoch používal stále rovnakú ihlu pri bežných aj infikovaných pacientoch. Zarážajúci je 

najmä fakt, že samotný lekár si bol tejto skutočnosti plne vedomý. Prečo potom takým hrubým 

spôsobom zanedbával hygienu? 

  

Ak testy nepotvrdia vírus HIV, to ešte vôbec nič neznamená. V hre je totiž aj hepatitída typu B a C. 

O pacientoch s uvedenými ochoreniami údajne vedel i samotný lekár. 

  

Oveľa desivejšie je, že na túto nezodpovednú lekársku prax sa prišlo celkom náhodou pri bežne 

hygienickej kontrole ordinácie. Po tom, ako sa zistili mnohé nedostatky, sa rozhodol doktor Scott 

Harrington dobrovoľne ukončiť svoju lekársku prax a kliniku dočasne zavrieť. 

  

Vyšetrovanie tohto bizarného prípadu sa začalo v polovici apríla, oklahomský dentista je súdne stíhaný 

za lekársku nedbanlivosť a ohrozenie bezpečnosti pacientov. 



  

Každý chodieva od dentistu s nepeknými skúsenosťami a už vopred sa desí ďalšieho stretnutia so zubnou 

vŕtačkou. Tisícom amerických pacientov však ostáva len dúfať v pevné zdravie a spravodlivý trest pre 

nezodpovedného doktora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prvý apríl pod taktovkou spoločnosti Google 

 
Emília Boková, 1.ročník bc, 6. máj 2013 | Zaujímavosti  

 
 

 

Najznámejší internetový gigant, Google, je najpoužívanejší internetový vyhľadávač na celom svete. 

Spoločnosť je taktiež známa svojou otvorenou vnútrofiremnou politikou a liberalizmom. 

  

Zamestnanci Google si ani tento rok nenechali ujsť prvý apríl. Na svojich žartoch, alebo presnejšie 

povedané falošných správach, si dali naozaj záležať. Užívatelia služieb tejto spoločnosti mali možnosť 

zaregistrovať hneď niekoľko takých to žartov. 

  

Prvým žartom, na ktorý naletel takmer celý svet, bola správa, že najnavštevovanejší video portál Youtube 

končí. Spoločnosť totiž v tlačovej správe uviedla, že Youtube bol doteraz iba sociálny experiment na štýl 

„neváhaj a toč“. Najväčšie svetové tlačové a internetové média na to hneď ,,skočili“ a v obehu bolo hneď 

niekoľko článkov s veľkými titulkami. 

  

Druhým žartom, na ktorý sa ,,namotala“ hlavne západná časť sveta, bola správa o novej službe nazývanej 

Google Nozdry (Google Nose). Táto služba mala byť úplným prevratom vo svete internetu a technológií. 

Jej výsledkom mala byť možnosť „ovoňať“ výsledky vyhľadávania na Google. 

  

V princípe to malo fungovať tak, že po tom, čo užívateľ zadal do vyhľadávača napríklad „mokrý pes“, mu 

stránka ponúkla možnosť ovoňať mokrého psa. Tieto pachy mali byť uvoľňované prostredníctvom 

monitoru, alebo displeja mobilného zariadenia, ktoré je vybavené technológiou SMELLCD. Táto 

technická vymoženosť bola samozrejme vymyslená a stala sa len ďalším predmetom prvoaprílového 

žartu. Spoločnosť si dala na tomto žartíku tak záležať, že dokonca zakúpila predajnú značku (TradeMark) 

na názov GoogleNoseTM. 

  

Po tejto „poplašnej“ správe uzreli svetlo sveta falošné čísla služby Googleanalytics. Jej užívatelia len 

neveriacky a nechápavo krútili hlavami, keď zistili, že ich stránka zaznamenala zvýšený nárast 

návštevnosti z medzinárodnej vesmírnej stanice alebo zo Severného póla. Aby toho nebolo málo, v 



možnostiach pre prácu s dátami pribudli nové vymoženosti ako exportovať údaje na papyrus či zdieľať 

tieto štatistiky prostredníctvom poštového holuba, telegramu alebo telegrafu. 

  

V neposlednom rade sa médiami šírila aj správa o najväčšej zmene v histórii internetu a e-mailu. Malo 

ísť inovovanú službu Gmail, nazvanú GmailBlue. Zamestnanci, ktorí mali údajne pracovať na tomto 

projekte tvrdili, že starý Gmail v červenej farbe vyvolával agresiu a napätú atmosféru. Modrá farba mala 

zabezpečiť pokoj pri emailovej komunikácii. Najväčšou zmenou malo byť prefarbenie červeného tlačidla 

„Nový email“ namodro. 

  

Všetky tieto žartíky boli podporované reklamnými stránkami, videami a mnohými tlačovými správami. 

Výsledkom bolo to, že mnoho ľudí, vrátane svetových médií na tieto prvoaprílové žartíky naletelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Odhaľ tajomstvo svojho mozgu a uč 
sa efektívnejšie! 

 

Michaela Brunovská, 1.ročník mgr, 1. máj 2013 | Zaujímavosti  

 

 

 

Mozog je najvyšší orgán centrálneho nervového systému, ktorý riadi všetky procesy ovplyvniteľné aj 

neovplyvniteľné vôľou v ľudskom tele. Zodpovedá aj za zložité pochody myslenia, pamäti, citov a reči. 

Skladá sa z troch oddelených častí, a to z mozgového kmeňa, mozočku a koncového mozgu. Pre 

zjednodušený pohľad na usporiadanie mozgu sa podľa P. McLean delí na: mozgový kmeň, limbický 

systém a mozgovú kôru. 

  

Mozgový kmeň 

Mozgový kmeň kontroluje inštinktívne vrodené správanie, je vždy v stave pohotovosti a chráni nás pred 

ohrozením. V prípade potreby sa „zapne“, ale tým súčasne „uzavrie prívod“ do iných častí mozgu. V 

takom prípade sa reakcie na okolnosti prenášajú pomalšie ako zvyčajne. 

  

Limbický systém 

Limbický systém reguluje životné potreby. Spracúva informácie, ktoré prechádzajú do iných častí mozgu 

– overuje ich, rozdeľuje a prenáša z krátkodobej do dlhodobej pamäte. Táto časť mozgu ovplyvňuje 

vznikov citov, a takisto myslenie, čo má za následok ich vzájomnú závislosť. Pri pocite ohrozenia, tak ako 

mozgový kmeň, „zastaví“ prívod informácií do ďalších častí mozgu. Napr. ak máme strach z nejakej 

skúšky, dané učivo sa nedokážeme naučiť. Naopak, pri pozitívnych pocitoch sa nám stimuluje 

koncentrácia pozornosti a udržuje sa na vyššej úrovni. 

  

Nekonečná sieť 

Základom mozgu je nervová bunka, tzv. neurón. Neuróny sú pospájané nervovými vláknami, ktoré 

prenášajú signály (vzruchy, informácie). Z bilióna mozgových buniek je asi sto miliárd aktívnych 

neurónov. Každá z nich môže vytvoriť dvadsaťtisíc spojení s inými nervovými bunkami. 

  

Neurón + neurón = synapsia 

Miesto spojenia, kde sa tento signál prenáša, sa nazýva synapsia. Čím existuje viac synaptických spojov, 

tým viac dochádza k vytváraniu neurálnych sietí. Mozog sa stáva pružnejší, človek sa ľahšie učí. 



  

Mozog nie je pisárka! 

K učeniu neprispieva tzv. pasívne počúvanie, mechanické učenie, memorovanie, ale najmä aktívna 

činnosť učiaceho sa. Mozog totiž nepracuje ako „zapisovateľ informácií“. Nové vstupy porovnáva, 

hodnotí s doterajšími informáciami, a na základe toho sa ich snaží správne zaradiť a usporiadať do 

systému. Tento proces sa deje neustále a trvá zlomok sekundy. 

  

Pozoruj, počúvaj, dotýkaj sa! 

Vnímanie a prijímanie informácií z okolia zabezpečujú naše zmysly prostredníctvom zmyslových 

orgánov. Medzi najdôležitejšie patria zrak, sluch a hmat. Čím viac zmyslov uvádzame do činnosti v 

procese učenia sa, tým sa synapsie stávajú stabilnejšími. Môžeme tak dosiahnuť príjem kvalitných, 

komplexných a trvácnejších informácií. Takému učeniu hovoríme celostné učenie. 

  

Zopakujme si, „čo je matkou múdrosti“ 

Spojenie medzi synapsiami sa stáva pevnejšie aj vďaka opakovaniu. Jednotlivé informácie sa však 

neukladajú do pamäte izolovane, ale stávajú sa súčasťou väčších celkov, medzi ktorými existujú rôzne 

súvislosti, podobnosti. Vzniká tak možnosť efektívneho využitia zapamätaných informácií. Inak 

povedané, čím viac informácií spájame, tým viac si zapamätáme. 

  

Hemisféry a ich sféry 

Mozog sa skladá z ľavej a pravej hemisféry. Ľavá riadi reč, logické myslenie, matematické operácie, kým 

pravá riadi emócie, predstavy, predstavivosť, tvorivosť. Najlepšie sa učíme, keď zapájame obe hemisféry. 

Napr. text obľúbenej piesne si ľahko zapamätáme, pretože do procesu učenia sa textu sme nevedome 

zapojili aj pravú hemisféru, ktorá riadi pocity. 

  

Mozog je vyberavý! 

Mozog funguje prirodzene na selektívnom princípe. Pri vysokej zaujímavosti obsahu je 

pravdepodobnosť uloženia informácií vyššia ako pri menej zaujímavých informáciách. Môžeme povedať, 

že vzdelávanie nám robí radosť vtedy, keď je samo o sebe príjemné. 

  



Pohni sa – pracuj a objavuj! 

Celostné, alebo inak nazývané aj holistické učenie, obsahuje okrem vyššie spomínaných činností aj 

ďalšie. Môžeme hovoriť najmä o spoznávaní vďaka pracovnej činnosti, zbieraniu priamych skúseností. 

S nimi idú ruka v ruke nové objavy, výskum. Celostné učenie dopĺňa ešte pohyb. Nie je teda náhodné, že 

informácie si môžeme lepšie zapamätať, ak sa popri čítaní poznámok, napr. prechádzame po izbe. 

  

Zdroje: PETLÁK, E. – VALABÍK, D. – ZAJACOVÁ, J.: Vyučovanie – mozog – žiak, úvod do 

problematiky mozgovokompatibilného učenia. Bratislava: Iris, 2009, str. 20, 25, 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jún a zmrzlinový prezident 

 
Carmen Virágová, 2.ročník bc, 10. jún 2014 | Editoriál  

 
 

 

Jún sa pre študentov a školopovinných zväčša spája s radosťami i starosťami. V mysliach u mnohých 

často evokuje obavy nad koncoročnými skúškami a v kombinácii s teplom a neodolateľným výhľadom 

na dokonalé počasie za oknom, je sedenie nad knihami ako za trest. Radosť však do duší vháňa 

predzvesť leta, pre študentov i školákov začiatok bezstarostného obdobia prázdnin, romantických 

teplých večerov, na káve so spriaznenou dušou či v parku so zmrzlinou v ruke. 

Tak ako aj iné júny pominulé roky, aj tento priniesol kauzy, vojnové konflikty, tragédie i kuriozity, 

avšak jún 2014 je predsa len výnimočný. V mysliach Slovákov azda bude spájaný  s inauguráciou 

nového prezidenta. Predsa len po desiatich rokoch pomerne vítanú zmenu si občania nenechali ujsť, 

a tak sa 15. júna ulicami hlavného mesta ozývali nadšené ovácie. 

V mysli sa mi vynára fotografia Andreja Kisku so zmrzlinou. Ktovie čo ňou chcel naznačiť. Dúfajme, že 

jeho vláda sa bude spájať presne s pocitom zmrzliny za rozpáleného letného dňa, pocitom osvieženia 

a lahodnej chuti. 

 Zoberte si príklad z pána prezidenta, kúpte si zmrzlinu a vychutnávajte si ju tak ako celé leto. Užívajte 

si teplo, čas oddychu, či príležitosti na zvýšenie si vreckového, ale hlavne nezabudnite oddychovať, 

trochu sa zastaviť po roku plnom povinností. Nastal čas ukradnúť si príjemné letné chvíle aj pre seba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocenené kolegyne 

 
Mgr. Peter Kubínyi, 25. november 2014 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

„Za zásluhy o kontinuálny personálny a materiálny rozvoj Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, za prepojenie výučby na katedre s mediálnou praxou, za projekt 

spolupráce katedry žurnalistiky s týždenníkom vychádzajúcom na Slovensku v anglickom jazyku The 

Slovak Spectator, ktorého výsledkom sú okrem iného moderní, plnofarební turistickí sprievodcovia City 

Guide Bratislava a Slovakia, ako aj za realizáciu významného projektu Letnej školy žurnalistiky pre 

rodákov – novinárov žijúcich v zahraničí, na ktorom sa katedra podieľala spoločne s Úradom pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí...“ 

 

Do týchto slov zhrnul rektor univerzity Karol Mičieta dôvody, pre ktoré sa rozhodol pri príležitosti 

Medzinárodného dňa študentstva oceniť prácu vedúcej Katedry žurnalistiky na FiF UK v Bratislave. 

Ocenenie jej pedagogickej, vedecko-výskumnej a ďalšej odbornej činnosti, ktorou prispieva k 

úspešnému pôsobeniu a dobrému menu fakulty i Univerzity Komenského nielen doma, ale aj v zahraničí, 

si prevzala 19. novembra 2014 v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v prítomnosti vedenia 

univerzity a dekanov jej fakúlt. 

 

Pri rovnakej príležitosti rektor odovzdal Akademickú pochvalu aj doktorandke katedry žurnalistiky 

Simone Mikušovej – za jej vynikajúce výsledky v štúdiu, vo výučbe na katedre a za úspešnú reprezentáciu 

univerzity a fakulty nielen na Slovensku, ale aj v Spojených štátoch amerických. Obom oceneným 

kolegyniam srdečne blahoželáme! 

  

 

 

 

 

 



Profesor Jaroslav Šušol – nový dekan FiF UK 

 
Mgr. Eva Bachletová, PhD., 25. november 2014 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

V pondelok 24. novembra bol Akademickým senátom FiF UK na ďalšie štyri roky zvolený dekan fakulty. 

Filozofickú fakultu UK v Bratislave na obdobie 1. 2. 2015 – 31.1.2019 povedie opäť prof. PhDr. Jaroslav 

Šušol, PhD. 

Profesor Šušol pôsobil doteraz ako dekan FiF UK a zároveň ako profesor na Katedre knižničnej a 

informačnej vedy FiF UK. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa orientuje na 

problematiku vplyvu technológií na komunikačné procesy v spoločnosti a informačné správanie v 

elektronickom prostredí, s dôrazom na vedeckú komunikáciu. V tejto oblasti participoval na viacerých 

medzinárodných projektoch a grantových úlohách. 

 

Filozofická fakulta UK v Bratislave svojou vyše 95-ročnou históriou patrí s počtom 4000 študentov 

medzi najväčšie fakulty na Slovensku, so širokým spektrom odborov a študijných programov na všetkých 

stupňoch štúdia. V súčasnosti ponúka štúdium v 140 bakalárskych, magisterských a doktorandských 

študijných programoch a špecializáciách. 

Za hlavné impulzy pre ďalší rozvoj fakulty Šušol považuje najmä otváranie sa a prepájanie študijných 

programov v rámci fakulty, ale i navonok, zvyšovanie kvality štúdia i vedeckého výskumu na základe 

výraznejšej internacionalizácie a podpory špičkových jednotlivcov a tímov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utrpenie a žiaľ objektívom Yuriho Kozyreva 

 
Júlia Brižeková, 1boZU, 14. december 2014 | Spoločnosť  

 
 

 

Nefotí len preto, aby dokumentoval. Fotí aj z oveľa šľachetnejšieho dôvodu – chce 

pomôcť. Yuri Kozyrev uviedol svoju výstavu fotografií zo sveta, ktorému vládnu zbrane 

a krv. 

V stredu 19. novembra otvoril Mirbachov palác na Františkánskom námestí v Bratislave brány vernisáži 

ruského fotografa Yuriho Kozyerva. Spoluzakladateľ agentúry NOOR je považovaný za jedného 

z najlepších odborníkov v novinárskej fotografii, o čom svedčí aj fakt, že sa niekoľkokrát stal víťazom 

súťaže World Press Photo. Výstavu fotografií ako aj osobnú účasť Yuriho Kozyreva na vernisáži 

zabezpečila Jana Garvoldtová, spoluorganizátorka projektu Slovak Press Photo, ktorá si vycestovaním 

do Moskvy za známym fotografom splnila sen. 

Yuri Kozyrev strávil v Afganistane osem rokov a počas tohto obdobia sa mu podarilo zachytiť množstvo 

snímok, ktoré zobrazujú túto krajinu v celej svojej brutalite. Vo svojom príhovore spomenul príbeh 

afganského dievčatka, ktoré bolo vo svojich siedmich rokoch znásilnené. Tejto téme venoval zvláštnu 

pozornosť, čo sa neskôr vyplatilo, pretože vďaka jeho práci ľudia zorganizovali zbierku, aby dievčatkám 

s podobným osudom pomohli. Ako sám uviedol, nebolo jednoduché dozvedieť sa od miestnych ľudí, čo 

sa v ich krajine naozaj deje. Po zistení, akým problémom musia tamojší ľudia denno-denne čeliť, si však 

uvedomil, že jeho výstavy fotografií nie sú len o zdieľaní zážitkov s publikom, ale predovšetkým 

o upozornení na aktuálne témy afganskej spoločnosti. 

Afganistan nie je jedinou krajinou, ktorú Y. Kozyrev navštívil. V Galérii mesta Bratislava vystavuje aj 

fotografie z krajín ako Rusko, Sýria, Líbya, Egypt, či Jemen. Všetky krajiny spája spoločný menovateľ – 

násilie. Krv, streľba, ľudia protestujúci proti krutosti a k tomu hrdí, ozbrojení vojaci a deti hrajúce sa pri 

pozostatkoch zničených budov – takýto život Yuri Kozyrev zachytáva objektívom svojho fotoaparátu. 

Výstava fotografií Y. Kozyreva v Mirbachovom paláci bude prebiehať do 1.februára 2015. Hoci fotografie 

vyvolávajú veľmi silné emócie, z odborného a umeleckého hľadiska sú jedinečné. 

 

 

 

 



Do Portugalska za odpadom 

 
Natália Mrázová, 2. ročník boZU, 14. december 2014 | Spoločnosť  

 
 

 

Slnečné Portugalsko nemusí byť iba pútavou letnou destináciou. Aj tam sa dá nájsť 

množstvo problémov, na ktoré je treba upoznorniť. 

Je najzápadnejším štátom kontinentálnej Európy, Ameriku od jeho pobrežia delí už iba Atlantický 

oceán. Radí sa do Južnej Európy, o čom svedčí už prvý pohľad po výjazde z letiska. Palmy všetkému 

naokolo dodávajú tropickú atmosféru a vlhký, oceánsky vzduch ju ešte podčiarkuje. Typická architektura 

a celkový vzhľad krajiny vás však utvrdzuje v tom, že nie ste iba v bežnej talianskej či španielskej 

dovolenkovej destinácii. Portugalsko pripomína skôr západ, ako juh. Dalo by sa navzvať južnou krajinou 

so západným srdcom. 

Do prímorského mestečka Cascais, vzdialeného približne tridsať kilometrov od Lisabonu, prichádzam 

ako Mladá reportérka v rámci rovnomenného projektu. Prebieha tu tretia medzinárodná novinárska 

konferencia pre víťazov národného kola kampane Menej odpadu, ktorej sa som sa zúčastnila po druhý 

rok. To okrem úžasnej príležitosti znamená, že som sem neprišla obzerať prírodu, ale makať. Povedzme 

si to na rovinu, vo svete je čo zachraňovať. 

Práve preto v tomto texte nebudem prezentovať krásy portugalskej prírody ani temperament miestnej 

spoločnosti, či iné možno naoko zaujímavé aspekty. Nakoniec, okrem práce sa zavretá v hoteli na 

interkultúrnych večeroch stávam svedkom tureckých svadobných rituálov, vypočujem si, ako znejú 

kazašské ľudové piesne, vidím tradičnú židovskú večeru na príležitosť oslavy Sabatu a zisťujem, že 

minimálne tri štvrtiny populácie Kanady tvoria Ázijci. Zo skutočného Portugalska toho však vidím veľmi 

málo. Zamerám sa teda radšej na to, kvôli čomu sme tam vlastne všetci boli. Na informovanie 

o probléme. Probléme, ktorý nemôže zostať naďalej prehliadaný. 

Hneď od prvého dňa sa program konferencie skladá z príhovorov a motivačných prednášok rôznych 

environmentalistov a aktivitstov a takisto významných politických predstaviteľov oblasti. Dostávame 

úlohu. V mojom novom tíme sú ľudia z deviatich krajín sveta. Našim hlavným poslaním je natočiť video 

a napísať dva články o pridelenej problematike. Tou je odpad na pláži. Perfektná téma, ktorá nám 

umožňuje stráviť celý deň na piesku, pozorovaním oceánu. Tak teda ideme na to. 

Po chvíli čakania v tropickom prostredí malej pláže prichádzajú dvaja aktivisti, Guilhelmina Delgado a 

Richard O’Sullivan. Stretávajú sa s nami, aby nás zasvätili do problematiky dopadu mikroplastov na stav 

oceánu, pláží, ale aj životného prostredia ako takého. Podľa ich slov, len 20 % odpadu na pláži pochádza 

z mora, pričom zvyšných 80 % z pevniny. Zaujímavou informáciou taktiež je, že iba neuveriteľných 8 % 



odpadu je väčších, ako plastový pohár. V ostatných prípadoch sa jedná o mikročiastočky či malé úlomky. 

Pri pohľade na drobné kúsky rôznych materiálov od plastu, cez papier až po polystyrenové guľôčky, 

vyplavené z mora, či porozhadzované po pláži nie je ťažké uveriť, že väčšinu povrchu našej planéty 

skutočne "špiní" práve ten najmenší a najnenápadnejší odpad. 

Po úvodnej diskusii s aktivistami a motivačných rečiach sa s tímom púšťame do praktickej časti nášej 

úlohy - zberu odpadu. Dostávame dokonca aj palice na jeho zdvíhanie s výstižným názvom 

"Litterpicker". Sú nám však na nič, malé úlomky a čiastočky s nimi nezdvihneme. Používame preto ruky. 

Vyzbierané kúsky za pomoci aktivistov neskôr triedime do rôznych kategórií – ľahký/ťažký plast, papier, 

kusy nábytku a časti rybárskeho náčinia. Pochopiteľne sa medzi odpadom nachádza aj ten prírodný, 

ktorý životnému prostrediu nijako neškodí a môže na pláži naďalej zostať. 

Našu celodennú prácu zavŕši ďalšia – za počítačmi, notebookmi, ultrabookmi a inou technikou, 

s kamerami, fotoaparátmi a diktafónmi v ruke. Vytvárame dva články a krátke, dvojminútové video. Zo 

skoro hodinových záznamov obrazu a zvuku. Nasledujúce doobedie ich prezentujeme pred všetkými 

účastníkmi konferencie. Dávame do toho všetko a dúfame, že to, čo sme povedali, dá niečo aj našim 

poslucháčom. 

O to viac dúfam, že čítanie týchto riadkov niečo dá aj vám, čitateľom. Mnohí z vás si možno povedia, že 

sa nás tento problém netýka. Na Slovensku predsa oceán ani pláže nemáme. Máte radi ryby a iné plody 

mora? Viete, v akom prostredí žijú a čo sa skrýva v ich mäse? Kvôli znečisteniu pláží po celom svete sa 

plast dostáva do ich potravy a tým aj do organizmu. My potom konzumujeme plastické rybie pochúťky. 

Nie, nechcem tým povedať, že máme prestať jesť ryby. Len by nebolo na škodu byť o tomto probléme 

informovaní, pretože iba keď o ňom ľudia budú vedieť, môže sa skutočne riešiť. Pamätáte si? Len 20 % 

odpadu na pláži pochádza z mora, pričom zvyšných 80 % z pevniny. Je to aj náš problém. 

 

 

 

 

 

 

 



Chaos s „nulovými“ lístkami 

 
Iveta Varényiová, 3.ročník Bc., 30. december 2014 | Študentský život  

 
 

 

Od 17. novembra cestujú na Slovensku vlakmi zadarmo okrem detí do šesť rokov aj žiaci, študenti do 26 

rokov, poberatelia vdovských príspevkov, invalidného i starobného dôchodku. Od nového roka sa vraj 

vlakmi zadarmo povezú aj výsluhoví dôchodcovia. Zaplnenie vozňov neplatiacimi cestujúcimi 

predchádzala radosť, vybavovanie preukazov a prvý kontakt s takzvanými nulovými lístkami. No kým 

dôchodcovia si jednoducho vypýtajú pri pokladni takýto lístok, študenti majú na výber až dva spôsoby, 

ako cestovať zadarmo a ešte lacnejšie. No z náhodného prieskumu vyplynulo, že mnohí študenti stále 

nepoznajú všetky výhody nového systému. 

Ty nedoplácaš za EC vlak? 

„Vybavila som si preukaz pre študenta na bezplatné cestovanie na vlakovej stanici v Bratislave. Pred 

každou cestou vlakom si musím vystáť rad na nulový lístok. Cestujem len na trase Bratislava – 

Hurbanovo. Bezplatné cestovanie mi vyhovuje a doplácanie jedného eura za EC vlak mi nevadí,“ hovorí 

dvadsaťdvaročná študentka Dorota z Hurbanova. 

Podobne sa vyjadrila aj dvadsaťjedenročná Viktória: „Cestujem každý deň na trase Bratislava – Nové 

Zámky. Väčšinou EC vlakom. Je to výhodné. Oproti pôvodnej cene lístka v hodnote 3,40 ušetrím 2,40.“ 

Podobne ako Dorota a Viktória ani väčšina opýtaných študentov netušila, že si v skutočnosti za EC vlaky 

doplácať nemusia vôbec nič. Existuje totiž mesačný bezplatný lístok, ktorý sa vzťahuje aj na vlaky EC. Ak 

by si ho kúpili, ušetrili by aj to „posledné“ euro a nemuseli by pred každou cestou stáť v dlhých radoch 

na nulový lístok. 

 

Chyba železníc to nie je 

Aj keď sú pracovníci slovenských železníc pripravení a školení na ucelené poskytovanie informácií 

študentom, nie všetci študujúci sa zrejme pýtali v pokladniciach tie správne otázky. Inak si nemožno 

vysvetliť fakt, že mnoho z nich ani netuší, že majú pri cestovaní zadarmo na výber. Po tom, ako si vybavia 

preukaz si totiž môžu buď „kupovať“ jednorazový nulový lístok na jednotlivé cesty alebo si vybaviť 

mesačný. Ten je výhodný pre tých študentov, ktorí vlaky využívajú najmä na jednej konkrétnej trase, 

napríklad zo školy v Bratislave domov do Štúrova a naspäť a využívajú na cestovanie prevažne vlaky EC. 

Takýto lístok im platí celý mesiac, nemusia stáť pred každou cestou v radoch a nedoplácajú 1 euro pri 

ceste vlakom EC ako tí, ktorí si vždy „kupujú“ jednorazový lístok. Ten je výhodný pre tých študentov, 

ktorí využívajú vlaky aj na iných trasách ako zo školy domov a naopak. Niektoré pracovníčky o tejto 



možnosti študentov informujú, iné bez vyzvania nie. No chyba personálu železníc to nie je. Na 

internetovej stránke oba druhy nulových lístkov pre študentov uvádzajú. Študenti, ktorí často využívajú 

vlaky EC by sa preto mali rozhodnúť, či budú cestovať zadarmo alebo ešte lacnejšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GeoCaching – zábavka, ktorá pohltila svet 

 

Denis Dymo, 1. ročník Bc. , 23. december 2014 | Zaujímavosti  

 

 

 

Nájdete ich kdekoľvek na svete. Nachádzajú sa na zaujímavých miestach, v horách, ale často aj na 

morskom dne. Hľadanie malých škatuliek, ktoré ukrývajú tajomstvo, zachvátilo celý svet. Čo to vlastne 

„geokešing“ je? 

Geocaching je celosvetová zábavka, prípadne druh športu, ktorý spočíva v hľadaní objektu, skrytého na 

tých najzaujímavejších miestach. Známe sú len geografické súradnice skrýše a slovná pomôcka, ktorá by 

mala poskytnúť pomoc ľuďom, ktorý ju hľadajú. Hľadanie skrýš by malo byť spojené s poznávaním 

krajiny, zoznamovaním sa s kultúrnymi pamiatkami a zaujímavými miestami. 

Ako to funguje? 

Skrýš sa vyhľadáva pomocou geografických súradníc a slovnej pomôcky. Väčšinou býva ukrytá na 

nenápadných miestach, aby ju nemohol nájsť nikto iný. Skrýše sú rozdelené do viacerých kategórii, 

podľa veľkosti. V tých menších sa nachádza len malý zápisník, do ktorého sa úspešný pátrač 

(kešer)  podpíše a vráti ho späť na pôvodné miesto. Vo väčších skrýšach sa okrem zápisníku nachádzajú 

aj rôzne iné predmety, ako napríklad kľúčenky, malé sošky alebo hračky. Po nájdení si „kešer“ môže vziať 

jednu vec z krabičky. No nie je to len tak zadarmo. Na výmenu musí do krabičky vložiť inú novú vec, aby 

sa zachoval kolobeh. 

Geocaching na Slovensku 

Zábavka vznikla v roku 2000 v Amerike, no hneď rok na to sa na Slovensku založila oficiálna stránka, 

podporujúca tento druh zábavy. Tá prispela k tomu, aby sa Geocaching na Slovensku začal veľmi rýchlo 

rozširovať a dnes je už základňa slovenských „kešerov“ rozrastená na niekoľko tisíc hráčov. 

Navštívite krásne miesta, o ktorých ste možno ani len nevedeli, zabavíte sa s priateľmi alebo rodinou a 

nebude chýbať ani adrenalín pri hľadaní skrýš na tých najzaujímavejších miestach. O tomto všetkom 

Geocaching je a každý, koho si získal, si v ňom nájde to svoje. 

 

 

 

 



Ako prežiť zúfalosť z počasia a zápočtového týždňa 

 

Dana Bednárová, 1. ročník Mgr., 22. december 2014 | Zaujímavosti  

 

 

 

Na obdobie letných lások, pláží a more spomíname už len letmo. Vo veľkom nás zahltil bratislavský 

chaos, ktorý začína už ráno pri nástupe do MHD. V spojení s tým, že už dávno malo snežiť a my by sme 

si mali na vianočných trhoch v mrazoch vychutnávať teplé varené víno pred náročným zápočtovým 

týždňom človek veľmi rýchlo upadne do depresií a smútku. Ako proti tomu bojovať? 

 Oddych je základ 

O tom, že škola je už v plnom prúde, vám nič hovoriť nemusíme. Na stole leží kopa kníh z knižnice, zošity 

plné poznámok, ktoré sa treba naučiť a ešte oveľa viac! No nezabúdajte na to, že škola nie je všetko. 

Občas si oddýchnite, vyložte nohy na stôl, zavolajte najlepšiemu priateľovi alebo starej mame. Robte to, 

čo vás baví. Či je to už tancovanie, spievanie alebo čítanie. To je jedno, dôležité je, aby ste aspoň chvíľu 

nemysleli na školu. 

 Preč s negatívnymi myšlienkami 

To najhoršie, čo môžete pre svoju psychickú rovnováhu urobiť, sú negatívne myšlienky. Nikto nič 

nedokázal, ak večne šomral, nadával a vravel, ako sa nič nedá a ako nič nevie. Zlaté pravidlo: „Vyhoďte 

zo svojho slovníka predponu ne- a všetko pôjde ľahšie!“ Ak vás teda čaká v pondelok skúška z 

makrobiológie, povedzte si, že sa to dá naučiť a aj sa to naučíte. Verte, bude sa vám oveľa ľahšie žiť. 

 V zdravom tele, zdravý duch 

Otrepaná fráza, ale stále platná. Neprinesieme vám žiadnu revolučnú informáciu, ak povieme, že sa nám 

pri vydávaní telesnej aktivity v tele uvoľňujú hormóny šťastia. Len na to ľudia zvyknú zabúdať. Ak na 

sebe cítite, že to ide s vami a vašou náladou dole vodou, zoberte kamarátku alebo kamaráta a zbehnite 

do posilňovne alebo zahrať si volejbal do telocvične. Alebo čokoľvek iné. Pohyb pekne prevetrá vaše 

mozgové bunky a vy sa budete cítiť ako vymenení. 

Nezabúdajte na poriadnu dávku vitamínov 

Ak vaše telo kričí na poplach, že mu chýbajú vitamíny, tak mu ich doprajte a namiesto chipsov v obchode 

siahnite po ovocí a zelenine. Vďaka kapitalizmu si môžeme vybrať také ovocie, aké len chceme, tak prečo 

to nevyužiť? Vaše telo a zdravie sa vám za to isto odvďačia.  

 

 



Vyrob si vlastnoručné Vianoce 

 

Romana Gogová, 3. ročník Bc. , 17. december 2014 | Zaujímavosti  

 

 

 

Knihy, oblečenie, kozmetika... A čo tak vyrobiť darček vlastnoručne? Nemusíte byť dieťa, aby vašich 

blízkych takáto pozornosť potešila. Zaberie to síce viac času, no nezaťaží váš rozpočet. 

Dnes je moderné podarovať niečo vlastnoručné. Skúste sa teda pridať k tomuto trendu. Internet je plný 

inšpirácií. Nebudete len originálny, ale pre vašich blízkych pripravíte netradičné Vianoce. 

Kto hľadá, nájde 

Je množstvo internetových stránok, ktoré ponúkajú rady a presné opisy na výrobu rôznych vecí. Cez 

pohľadnice, dekorácie, šperky až po domácu kozmetiku či bytové doplnky. Dnes už nie je problém, ani s 

materiálom. Šperkovnicu zo surového dreva, zoženiete v kamenných aj internetových obchodoch. Potom 

ju už len stačí namaľovať podľa vlastného vkusu i fantázie a originálny darček je hotový. Ak si ale trúfate 

na niečo komplikovanejšie, kliknite na stránky www.darcekoporadne.sk alebo na 

www.akosatorobi.sk.  Nezabúdajte pritom na to, že takáto pozornosť je 

najosobnejšia.  

Zápisník na mieru 

Na túto drobnosť, môžete použiť čistý zápisník s tvrdým obalom rôznej veľkosti. Zápisník si odmerajte a 

miery zapíšte. Potom vyberte látku, ktorá sa vám páči. Nemala by byť priesvitná, aby spod nej nepresvital 

pôvodný obal zápisníku. Miery na látku preneste a na každej strane pridajte asi päť centimetrov. Látku 

zošite tak, aby sa do nej dal zápisník vložiť. Môžete si pomôcť plastovým obalom, do ktorého sa balia 

školské zošity. Keď máte látkovú časť hotovú, ozdobte ju. Stačí si zakúpiť farebný gombík, alebo brošňu, 

ktorá dodá zápisníku svojský ráz. 

Fotografia v originálnom ráme 

Pre vašu starú mamu určite nenájdete lepší darček ako vašu fotografiu, ktorú si môže položiť na poličku 

v obývačke a ukazovať kamarátkam, ako ste už vyrástli. A čo keby ste jej ju vsadili do originálneho rámu 

na fotografie? Stačí vám na to obyčajný rámik, ktorý natriete farbou na drevo. Potom si nazbierajte 

farebné kamienky rôznych veľkostí. Umyte ich a osušte. Pomocou tavnej pištole postupne začnite 

kamienky lepiť na rám. Hotový darček bude jedinečný doplnok každej domácnosti.  



Mikuláš čo mi dáš 

Ak už ale máte vianočné darčeky vymyslené či dokonca nakúpené, môžete ti vyrobiť aspoň adventný 

kalendár. Stačí vám na to väčší kus kartónu, baliaci papier a malé krabičky rôznych veľkostí, napríklad 

z liekov, alebo zápaliek. Kartón aj krabičky zabaľte do baliaceho papiera, najlepšie do dvoch rôznych. Na 

plochu kartónu, potom prilepte krabičky. Napíšte na ne čísla, a do každej vložte sladké prekvapenie. A 

vlastnoručne vyrobený adventný kalendár je hotový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tutanchamónove poklady v Bratislave 

 

Petra Nogová, 1. ročník Bc. , 20. november 2014 | Zaujímavosti  

 

 

 

Už len do januára máme možnosť v bratislavskej Inchebe navštíviť celosvetovú výstavu venovanú 

tajomnému príbehu Tutanchamóna, jedného z najznámejších panovníkov starovekého Egypta. 

Celá výstava je rozdelená na tri samostatné časti. Všetko sa začalo v uvítacej predsieni, kde som dostala 

audioguide. Hlas z prístroja zaujme objaviteľským príbehom nielen dospelých, ale aj menších 

návštevníkov, ktorých tam bolo neúrekom. Takto som sa mohla zastaviť pri vystavenom predmete či 

kulise na akýkoľvek dlhý čas alebo bez problémov prejsť aj celú miestnosť bez zastavenia, ak tam nebolo 

nič čo by upútalo moju zvedavosť.    

 

Zaujímavý film vtiahol do deja hneď na začiatku... 

V desaťminútových prestávkach som bola spolu s ďalšími asi  päťdesiatimi návštevníkmi usadená do 

provizórneho kina, kde sa premietal krátky film o živote Howarda Cartera. Vďaka prehrávaniu cez 

slúchadlá mohla bez rušenia iného návštevníka zamerať na celý príbeh. K nahliadnutiu boli aj skutočné 

fotografie z jeho detstva, následná cesta egyptológa, jeho postupný príchod za mecenášom, až po takmer 

šialené pátranie na mieste, kde už ostatní stratili nádej na úspech. 

Príbeh pokračoval v rozľahlej hale, kde sa sprvoti naskytuje pohľad na autentické rozloženie pokladov, 

tak ako ich uvidel Carter, keď nazrel do hrobky. Bolo vážne úžasné vidieť správne uloženie pokladov. 

Veľmi som ocenila, že archeológ a jeho spolupracovníci pred „vyprataním“ hrobky presne zaznamenali 

uloženie predmetov. Oproti tejto scenérii bolo natiahnuté plátno, za ktorým sa nejasne črtala hrobka. 

Na plátne bol opäť premietaný krátky film, originálne fotografie a nákresy hrobky, rovnako aj postupné 

odkrývanie Tutanchamónovho sarkofágu. Po skončení čiernobielej ukážky sa za plátnom spustilo svetlo 

a celá moja skupinka získala priamy pohľad na priestor, v ktorom sa sarkofág nachádzal. Bola tak malá, 

že sa po okraji zmestili sotva štyri osoby. Bolo skutočne obdivuhodné, ako opatrne a efektívne pracovali 

v tak malom priestranstve.   

V obklopení faraónovho bohatstva        

Následne sme sa jednotlivo začali pohybovať po klimatizovanej miestnosti, k samostatne rozloženým 

originálom a verným kópiám truhiel, postelí, zlatých sôch, nábytku a drahých materiálov. Tak ako 

v predchádzajúcej časti bol ku každej samostatnej skupine exponátov pripravená nahrávka, vďaka 

ktorej  som mala jasný prehľad o každej sekcii šperkov, vojenskej munície či kozmetiky, pričom mi bol 

vysvetlený význam predmetov a dôvod ich prítomnosti v hrobke. Veľký záujem upútal samozrejme 

originál Tutanchamónovej zlatej masky, ktorá mala samostatné miesto vo výstave. Ďalšími 



zaujímavosťami bola rekonštrukcia jeho dobovej podoby pomocou počítača a konšpiračný príbeh o jeho 

záhadnej smrti. Výstava bola zakončená knihami a maľbami za vitrínami spolu s ďalším krátkym 

dokumentom, premietaným na plátne, ktorým sa usporiadatelia lúčia so záujemcami. 

(Ne) Očakávaný záver 

Takmer ma zarazilo, keď som prešla do ďalšej časti, kde sme pokračovali do obchodu so suvenírmi. 

V ponuke bolo množstvo kúskov, ktoré sa dajú kúpiť na káhirskom letisku alebo tesne pri egyptských 

pamiatkach. Niektoré kúsky ma skutočne pobavili, nad inými sa mi mierne zastavoval rozum. Mimo 

pier, pohľadníc, masiek, šperkovníc či vejárov ma zaujala kniha venovaná nielen výstave, ale hlavne celej 

histórii a detailným pozorovaniam Tutanchamónovho prípadu. Tú, by som si v prípade skutočného 

záujmu o suveníry vzala so sebou. 

Výstava mala pôvodne končiť 30.novembra, pre veľký záujem bola predĺžená do 4. januára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruzínsko – krajina mnohých tvárí 

 
Júlia Brižeková, 1.ročník Bc., 17. február 2015 | Cestovanie  

 
 

 

Počas spoločnej cesty v MHD s Natáliou Babicovou mi náhodou spomenula svoj pobyt v Gruzínsku. Po 

čítaní dokumentov o notoricky známych krajinách ma jej rozprávanie o tejto neprebádanej krajine 

zaujalo natoľko, že som ju musela vyspovedať. Posúďte sami, či sa do Gruzínska oplatí zájsť. 

Prečo si sa rozhodla ísť do Gruzínska? 

Na prípravnom stretnutí v organizácii Keric v Čadci nám ponúkli niekoľko krajín, do ktorých sme mohli 

vycestovať. Okrem Gruzínska sme mali výber ešte Arménsko alebo Moldavsko. Rozhodovala som sa 

medzi Arménskom a Gruzínskom. Kontaktovala som ľudí, ktorí boli v oboch krajinách, a tí mi odporučili 

ako zaujímavejšiu krajinu Gruzínsko.  

Aký čas si tam strávila? 

V Gruzínsku som bola dva mesiace. V roku 2013 počas letných prázdnin. 

Čo bolo náplňou tvojej práce? 

Išla som tam v rámci projektu Európske dobrovoľnícke služby, pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú 

a popri tom rozvíjať aj samú seba. Chcela som sa naučiť žiť v novej kultúre, riešiť krízové situácie, 

hospodáriť s peniazmi. Cieľom tohto projektu bola aj príležitosť pre nás nadobudnúť nové kompetencie, 

ktoré by sme v budúcnosti mohli rozvíjať. V júli sme sa sústredili najmä na pomoc deťom z rodín, ktoré 

sa stali utečencami počas vojny v Osetsku a Abcházsku. Tieto deti bývali v škole v chudobnejšej štvrti. 

Našou úlohou bolo vypĺňanie ich voľného času počas letných prázdnin. Organizovali sme rôzne 

workshopy, ktoré boli zamerané predovšetkým na ekológiu, keďže ľudia v tejto krajine sa doposiaľ 

nestretli s pojmami ako recyklácia, či separovanie odpadu. Snažili sme sa ich k tomu motivovať. Čistili 

sme parky a lesy od odpadkov. Počas augusta sme už nebývali v hlavnom meste Tbilisi, ale  v meste 

Zugdidi, pohraničnom meste medzi Gruzínskom a Abcházskom. V tomto meste neboli ľudia do takej 

miery finančne poznačení, ale skôr psychicky postihnutí vojnou. Čas sme tu trávili s teenagermi, chodili 

sme s nimi s nimi na výlety alebo sme, napríklad, nacvičili tzv. flash mob, tanečnú scénku, ktorá sa začne 

tancovať len tak vonku medzi nič netušiacimi ľuďmi. Flash mobom sa väčšinou ľudia snažia upriamiť 

pozornosť na určitú problematiku. V našom prípade sme, aj keď asi dosť neekologicky, upozorňovali 

ľudí na význam ekologického prístupu k svojmu okoliu prostredníctvom letákov. 

Aké boli reakcie tamojších ľudí na takéto aktivistické počínanie? 

Ľudia vnímali cudzincov ako niečo nové a vážili si ich, takže všetko, čo sme povedali, brali smrteľne 

vážne. Dokonca sme sa s našim programom dostali aj do televízie. Tam sme rozprávali o ekológii, o tom, 



ako to chodí na Slovensku a vyrábali sme rôzne hračky z odpadového materiálu. Malo to vysokú 

sledovanosť, pretože táto myšlienka bola pre nich naozaj niečím novým a nepoznaným. 

Akým jazykom ste sa tam dorozumievali? 

S ľuďmi z našej organizácie sme komunikovali výlučne po anglicky. Deti zo základných škôl vôbec 

neovládali angličtinu, tam sme mali prekladateľov. Žiaci stredných škôl vedeli po anglicky viac-menej 

dobre. Do tohto programu som sa zapojila aj kvôli zlepšeniu svojej angličtiny, ale počas pobytu sme 

absolvovali aj lekcie gruzínčiny. 

Mali ste popri svojej práci čas spoznávať túto krajinu? 

Pravú stránku krajiny sme spoznávali počas víkendov, keď sme mali voľno. Rozhodli sme sa prejsť 

Gruzínsko stopom, dostali sme sa až k hraniciam s Azerbajdžanom, kde sme sa dostali do kontaktu 

s ozbrojenými vojakmi, ktorí si mysleli, že sa chceme prepašovať do Azerbajdžanu. Po anglicky nevedeli 

vôbec, po rusky sme sa s nimi nevedeli dohovoriť. To bol dosť silný zážitok. Dostali sme sa do dediny, asi 

40 km od civilizácie, kde nebola voda. Poliaci tam postavili  niečo ako hostel, v ktorom sa spalo na 

paletách. Tam sme jeden deň nocovali. Ale ľudia, ktorých sme počas našich ciest stretávali, boli veľmi 

ochotní a milí. Keď nám hocikto stopol, nikdy sme neobišli na prázdno. Či už nás vybavili len cukríkmi, 

zmrzlinou alebo minerálkou. Ľudia nás pozývali k sebe na obed. Naozaj aj s tým málom, ktoré mali, sa 

vedeli podeliť. 

Je v Gruzínsku stále cítiť prítomnosť vojny? Stretla si sa s niečím, čo ťa šokovalo? 

Šokoval ma hlavne fakt, že Gruzínsko je po vojne rozdelené na dve časti – osetskú a achbázsku. Medzi 

týmito časťami Gruzínska sa úplne stratil kontakt. Tam nie je možné posielať listy, nie je možné si písať 

cez Facebook, ani telefonovať, zostali tam oddelené rodiny. To je pre mňa v 21. storočí nepochopiteľné. 

Vojna v týchto krajinách prebiehala v roku 2008, čo je len pár rokov dozadu. 

Tbilisi ako hlavné mesto má krásne historické aj moderné budovy, a keď prejdete pár metrov ďalej, 

narazíte na schátrané alebo zbúrané domy. Napriek tomu, že to mesto pôsobilo rozvinuto, na každom 

kroku stretnete žobrajúcich ľudí, rodičia nechávajú svoje deti celé dni žobrať o peniaze, starší ľudia sa 

naučili prísť za človekom, chytiť ho za nohu a pokiaľ im niečo nedá, nechcieť ho pustiť. Kontrast medzi 

chudobou a bohatstvom je kruto badateľný. 

Čo najcennejšie si si priniesla z Gruzínska? 

Veľa som si toho nepriniesla, keďže sme ako dobrovoľníci nedostávali veľa peňazí. Ubytovanie sme mali 

zadarmo, ale peňazí na jedlo a vreckové nebolo veľa. Potraviny tam boli pomerne drahé. Napríklad mäso 

bolo raz také drahé ako na Slovensku, čo bolo pre mňa zvláštne, keďže sme na každom rohu, dokonca aj 

na diaľnici, stretali dobytok. Pre mňa je najcennejšou kožená taška, ktorú som si kúpila na blšom trhu 

v Tbilisi. Zbadala som, ako si do nej jeden predajca vkladá veci, ktoré v ten deň nepredal. Tak som šla za 

ním a spýtala sa ho na cenu, ktorá ma prekvapila, pretože za tašku chcel len 20 lari, čo je v prepočte asi 



10 eur, hoci si myslím, že je z pravej kože. Ten pán bol taký nadšený z toho, že som si ju kúpila, že mi 

tašku vyčistil a zo svojho nefunkčného auta, v ktorom prevážal tovar štýlom, že auto s naloženým 

tovarom tlačil až domov, si pustil hudbu a od šťastia začal tancovať. 

Aká je Gruzínsko krajina? 

Gruzínsko je krajina mnohých tvárí. Dá sa tam ísť aj na klasickú dovolenku a ležať pri mori, ale je tam 

veľa historických pamiatok, prekrásne hory, veľa možností na turistiku. Naozaj sa oplatí do nej 

vycestovať. 

Kam chceš v budúcnosti ešte zavítať? 

Mojím pôvodným plánom bolo ísť do Afriky, ale asi mám z toho trochu strach. Z mojej dobrovoľníckej 

práce v Gruzínsku nemám pocit, že by som až tak veľmi ľuďom pomáhala. Chcela by som ísť do krajiny, 

kde ľudia pomoc naozaj potrebujú. Tam, kde je pomoc nevyhnutná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostkurs 2014 spojil novinárky z deviatich 
krajín Európy 

 

Katarína Filová, 1. ročník Mgr., 12. január 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Hoci teplomer za oknami ukazuje stále mrazivé hodnoty, možno je najvyšší čas uvažovať o tom, ako 

stráviť letné prázdniny. Jednou z možností je zúčastniť sa letnej školy žurnalistiky – akou je aj Ostkurs 

v bavorskom Mníchove. 

Ostkurs je žurnalistický kurz pre nemecky hovoriacich novinárov zo strednej a východnej Európy, ktorý 

už 22 rokov organizuje Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp) v Mníchove. Za tento 

dlhý čas absolvovalo Ostkurs 305 novinárov z 20 krajín Európy. Aj minulý rok sa tu zišlo pätnásť 

novinárok a študentiek žurnalistiky z deviatich rôznych krajín. Zastúpenie mali účastníčky z Ruska, 

Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Bulharska, Arménska, Bieloruska, Moldavska a Slovenska. 

Účastníkov čaká nabitý program 

Program kurzu je rozdelený do troch týždňov. Jednotlivé semináre vedú profesionálni referenti z praxe, 

či už z novín alebo z televízie. Počas prvého týždňa si účastníci osvoja základy žurnalistickej práce, ako 

je písanie krátkej a rozšírenej správy a efektívne vyhľadávanie informácií.   

Druhý týždeň je venovaný printovej reportáži – novinári pracujú na vlastných témach, ktoré potom 

rozoberajú a analyzujú. Po náročnej celotýždňovej práci čaká na účastníkov zaslúžený oddych – po 

prednáške na tému portrét v žurnalistickej fotografii sa sami postavia pred objektív fotografa Wolfganga 

Maria Webera (fotil pre Der SPIEGEL) a zapózujú na oficiálnych fotografiách. 

 

Tretí týždeň sa stáva prechodným bydliskom novinárov televízne štúdio. Prvé rozhovory pred kamerou 

možno bývajú trochu rozpačité – nemčina predsa len nie je pre nikoho v kurze materinskou rečou – no 

čím viac času sme pod reflektormi strávili, tým to išlo jednoduchšie. Tému „televízne interview“ sme si 

najskôr nacvičili na nečisto – účastníčky medzi sebou, neskôr sa na strane recipienta ocitli zaujímaví 

hostia – pracovníčka Goethe-Institut Gitte Zschoch a poslankyňa Európskeho parlamentu Angelika 

Niebler. 

Bodkou za vydareným kurzom je práca na zaujímavom projekte – spomienkovom filme, v ktorom sa 

novinárky na chvíľu zmenia na herečky. V krátkych scénkach sme sa pohrali s žurnalistickými 

metaforami, z ktorých sú mnohé v nemčine rovnaké ako v slovenčine – ako napríklad uhorková sezóna, 

alebo otázky, ktorými sa „lámu ľady“.   



Nie je to len o práci 

Ostkurs však nie je len nekonečná práca a prednášky. Organizátori sa snažia pripraviť pre účastníkov 

zaujímavý program aj mimo seminárnej sály. Mali sme tak možnosť nahliadnuť do štúdií Bavorského 

rozhlasu (Bayerischer Rundfunk), redakcie Süddeutsche Zeitung či do rokovacej sály Bavorského 

parlamentu. Voľný víkendový deň sme zase využili na celodenný výlet k jazeru Chiemsee. Študijný 

vedúci, Bernhard Rude, nás povodil po reštauráciách s bavorskými špecialitami a, samozrejme, 

legendárnym pivom. Celý pobyt v inštitúte ifp sa niesol v mimoriadne priateľskej a príjemnej atmosfére, 

každý ochotne pomohol a poradil s akýmkoľvek problémom. Profesionálny prístup je úplnou 

samozrejmosťou. 

 

  

Chcete sa zúčastniť seminára Ostkurs 2015? Pozrite si podmienky, ktoré by ste mali spĺňať: 

Ostkurs je určený pre mladých novinárov vo veku od 19 do 32 rokov, ktorí pracujú alebo praxujú 

v médiách. Keďže počas kurzu budú pracovať na žurnalistických zadaniach, mali by mať dobré znalosti 

nemeckého jazyka, a to slovom i písmom. Samozrejmosťou by mal byť aj pozitívny postoj 

k demokratickým, humanistickým a náboženským hodnotám. 

  

Čo musíte priložiť k prihláške? 

Prihláška na kurz je dostupná TU. K nej treba priložiť štruktúrovaný životopis, fotografiu, motivačný 

list, informácie o predchádzajúcej žurnalistickej činnosti, ukážky novinárskych prejavov a potvrdenie 

o znalosti nemeckého jazyka. Takto skompletizovanú prihlášku odošlite na adresu inštitútu ifp. Ak sa na 

vás usmeje šťastie a vyberú vás medzi pätnásť účastníkov kurzu, podmienkou je predložiť potvrdenie z 

arcibiskupského úradu, že je o vašej účasti informovaný váš arcibiskup. Túto podmienku si kladie 

sponzor kurzu, jeho náplň však nie je nábožensky ovplyvnená, hoci je ifp katolíckou školou. Minulý rok 

sa kurzu zúčastnili príslušníci katolíckej, ortodoxnej a apoštolskej cirkvi.   

Prihlášky na budúcoročný Ostkurs, ktorý sa uskutoční od 19. júla do 7. augusta 2015, môžete podávať 

do 15. februára 2015. 

Viac informácií nájdete na webovej stránke ifp. 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20150128022139/http:/www.journalistenschule-ifp.de/sites/default/files/upload_nachrichten/2015_bewerbungsbogen_ostkurs_2015_fuer_internet_23.10.2014_0.pdf
http://web.archive.org/web/20150128022139/http:/www.journalistenschule-ifp.de/ausbildung/ostkurs


Gigant s veľkým G. To je Google 

 

Petra Nogová, 1. ročník BC, 10. január 2015 | Médiá  

 

 

 

 

Poznáme ho všetci. Aj tí, čo používajú iný prehliadač. Takmer každý už niečo na ich stránke hľadal. 

Možno máme iný email, ale určite sme už písali známemu s koncovkou gmail.com. Netreba približovať 

skromný začiatok, pozrime sa ale na radikálne zmeny  a vývoj celej Google spoločnosti až do 

súčasnosti. 

Nejako sa to predsa len musí začať 

Larry Page a Sergey Brin ani netušili, čo za veľkolepý projekt 4. septembra, pred šestnástimi rokmi 

spúšťajú. Tento garážový experiment radikálne zmenil spôsob vyhľadávania informácii, sprístupnil 

internet aj menej náročným používateľom a rapídne prispel k informovanosti sveta. 

Ľahko si môžeme „vygoogliť“ odkaz na podrobnú históriu vzniku a vývoja spoločnosti až po súčasnosť, 

realitu veľkého komplexu s množstvom spokojných zamestnancov. Obsahuje celkom zábavné časové 

úseky ako prijatie prvého kuchára či prvá zmienka o prvom firemnom psovi menom Yoshka. 

Zaujímavosťou je, že už v marci roku 2001 bol Google prístupný v 26tich jazykoch. 

Slovo „google“ bolo ocenené ako najužitočnejšie slovo o dva roky neskôr. Je „poburujúce“, že si až 

v máji  2009 začali „prenajímať niekoľko kôz z miestnej farmy“ pre zlepšenie životného prostredia. 

Posledné informácie, ktoré o sebe Google poskytuje, sú z januára 2014. Jedna z informácii pojednáva 

o tom, ako prezident USA Barack Obama otvára stretnutie cez Google+ a odpovedá na adresované 

reakcie. 

Bohaté Google menu 

Mimo iné sa Google stal so svojimi aplikáciami súčasťou každodenného života miliónov či miliárd ľudí. 

Už vieme, že celá spoločnosť neskončila len pri vyhľadávaní kľúčových slov v textových či obrázkových 

informáciách z poskytovaných a vyhľadaných stránok. Mimo Google News, Google Grants, Google 

Print či Google Mapy sa po odkúpení spoločnosti Keyhole do Google repertoáru pridalo aj Google 

Earth. 

V roku 2005 sa prevzatím spoločnosti Urchin pridáva aj služba Google Analytics. Koncom roka 2006 v 

USA uvádzajú Vyhľadávanie patentov, službu, ktorej index obsahuje viac ako 7 miliónov 

patentov a siaha až do roku 1790. Na svätého Valentína toho istého 

http://web.archive.org/web/20150128022134/http:/www.google.com/patents
http://web.archive.org/web/20150128022134/http:/googleblog.blogspot.com/2006/12/now-you-can-search-for-us-patents.html
http://web.archive.org/web/20150128022134/http:/googleblog.blogspot.com/2006/12/now-you-can-search-for-us-patents.html


rokusprístupňujú službu Gmail pre všetkých, keďže predtým bola dostupná len na základe 

pozvánky. 

Google Reader, Youtube, Blogger, OpenSocial, Google Translate, Google Health, Google Chrome, 

Google Voice, Google Wawe, Dokumenty Google, Google Disk, Google One Pass boli postupne 

pridávané projekty, ktorými sa Google vývojári snažili rozšíriť okruh ponuky. Počas svojho pôsobenia 

na internetovom a aplikačnom trhu sa služby Google nielen pridávali, ale už aj existujúce aplikácie 

zlepšovali a modernizovali. A to zďaleka nie je všetko, čo si Google spoločnosť počas svojho pôsobenia 

podmanila. 

Možný bruselský diktát 

Obrovský majetok, ktorý má spoločnosť v držaní, už niekoľko rokov trápi Brusel. Posledný krok 

európskeho parlamentu po návrhu eurokomisára pre digitálnu ekonomiku Günthera Oettingera 

o Google dani smeruje k rozdeleniu Google spoločnosti na menšie kúsky. Jeho rozbitím sa chce pokúsiť 

obmedziť vplyv spoločnosti na trhu. 

Nejde však len o Google spoločnosť, ktorej moc na poli internetu výrazne dominuje nad inými. Vec je 

neustále v riešení a je len otázkou času, či skutočne príde k odtrhnutiu Google vyhľadávacích služieb 

od ostatných ponúkaných aplikácii a ako sa bude postupovať pri iných spoločnostiach podobného 

charakteru. 

  

Zdroje : www.google.com/about/company/history, medialne.etrend.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20150128022134/http:/googleblog.blogspot.com/2007/02/from-gmail-with-3.html
http://web.archive.org/web/20150128022134/http:/googleblog.blogspot.com/2007/02/from-gmail-with-3.html
http://web.archive.org/web/20150128022134/http:/www.gmail.com/
http://web.archive.org/web/20150128022134/http:/www.google.com/about/company/history
http://web.archive.org/web/20150128022134/http:/medialne.etrend.sk/


Čo je to šťastie? 

 
Natália Sandtnerová, 1. ročník Bc., 10. január 2015 | Poetika  

 
 

 

Niektoré pojmy je ťažko definovať. Ich abstrakcia presahuje hranice ľudského vnímania a je na 

jednotlivcovi, aby sa aspoň pokúsil vysvetliť vlastnému podvedomiu, čo pre neho znamená. S čím si toto 

slovo spája. Ktoré udalosti v jeho živote si s ním dokáže prepojiť alebo ktoré ho ohraničujú. Pri 

spomienkach na ktorých ľudí sa mu toto slovo objavuje v mysli. Jedným z nich je aj šťastie. 

Šťastie – tie motýliky v bruchu, pocit uspokojenia, alebo len obyčajný úsmev. Pre chemikov len zložitá 

biologická reakcia spojená s vylučovaním endorfínov, pre rodičov prvé kroky ich detí, a pre niekoho len 

veľký počet núl na účte. Je zaujímavé, ako jedno takéto slovo môže mať toľko významov. A najmä 

v dnešnej dobe toľko mylných prepojení s ľudským životom.  

Jedinou možnosťou na dosiahnutie šťastia sa totižto stalo  získanie peňazí, niekedy aj na úkor ostatných, 

veľmi podstatných súčastí života. Ľudia sa ženú za prácou, zanedbávajú rodinu, svojich blízkych, zdravie. 

A nesprávnosť ich konania si uvedomujú často až keď je už neskoro. Keď sa už nič nedá vrátiť späť a to 

pomyselné „šťastie“ je v nedohľadne. Je to smutné , ale je to tak. Nie je možné s určitosťou povedať, čím 

to je. Či dnešnou dobou, alebo výchovou. Je len potrebné to riešiť. Za úsmev sa predsa neplatí, a preto 

je nutné aby sa vynímal na väčšine tvárí. Veď predsa aký to má zmysel žiť, ale neprežiť šťastie? Nepoznať 

pocit radosti? 

 

Ak by ste sa spýtali rovnakú otázku, či je ich život šťastný, jedného burzového makléra a jedného 

afrického domorodca, každý by odpovedal inak. Domorodec by si vo svojom živote našiel určite niečo 

pozitívne – rodinu, zdravie, no maklér by si na veci takto dôležité nemusel ani spomenúť. Je to však 

správne?  Takisto by na túto otázku odpovedali inak deti a dospelí. Pre každého je totiž šťastie niečo 

úplne iné. Je len na nás si uvedomiť, či to, čo za šťastie považujeme, ním aj naozaj je. A byť presvedčený, 

že raz, keď budeme starí, budeme môcť úprimne skonštatovať že sme život prežili  naplno a sme s ním 

spokojní. 

Aj keď jednou z mnohých vlastností šťastia je jeho vyváženosť so smútkom, netreba zúfať a prestať 

v neho veriť.  Ako povedal filozof Aurelius Augustinus – „zlo je len nedostatkom dobra, je vytvorené na 

to, aby dobro vyniklo“ - tak isto sa dá vysvetliť aj vzťah šťastia a nešťastia, smútku. Nebyť ich, 

neuvedomovali by sme si hodnotu šťastia. Preto si ho treba užívať, žiť preňho a zároveň aj s ním.  

Všetci sme si na svete rovní, tak hlása predsa Deklarácia ľudských práv. Preto máme aj všetci rovnaké 

práva na šťastie. A ak aj považujeme samých seba za šťastných, je nutné pomôcť aspoň z maličkej časti 



k šťastiu aj tým, ktorí to samy nedokážu. Nikdy neviete, či niekoho nespraví šťastným len vaša 

prítomnosť alebo malý kvietok. Pre každého toto slovo predsa znamená niečo iné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK už v 
sobotu 24. januára 

 
Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., 15. január 2015 | Študentský život  

 
 

 

  

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizuje v sobotu 24. januára 

2015 v čase od 10. do 15. hodiny v priestoroch fakulty a jej jednotlivých katedier Deň 

otvorených dverí. Táto akcia je určená pre širokú verejnosť, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov 

o vysokoškolské štúdium, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia. Mladí 

ľudia sa budú môcť informovať o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte na stretnutí s vedením 

fakulty, ako aj získať bližšie informácie o obsahu a zameraní ponúkaných študijných programov na 

jednotlivých katedrách fakulty. 

Počas Dňa otvorených dverí 24. januára 2015 môžu potenciálni záujemcovia a široká verejnosť získať 

informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte, a to počas stretnutia  s vedením fakulty 

o 10. a 13. hodine v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK (budova fakulty, vchod z bočnej strany 

z ulice Vajanského nábrežie) a na jednotlivých katedrách fakulty v čase od 10. do 15. 

hodinyv priestoroch Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici, Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici. 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského je najstaršou fakultou humanitného, spoločenskovedného 

a filologického zamerania na Slovensku. Ako vzdelávacia a vedecká inštitúcia začala svoju činnosť v roku 

1921. Jej osobitosťou v slovenskom prostredí je preto dlhodobá, v mnohých oblastiach historická 

tradícia pestovania vedných odborov a ich študijných aplikácií, pričom najmä v oblasti štúdia jazykov 

ponúka niektoré študijné programy ako jediná na Slovensku. 

 

Zároveň je najväčšou fakultou UK čo do počtu študujúcich. Každý rok prijíma viac ako 2 000 uchádzačov 

na všetky stupne štúdia a jej brány opúšťa každoročne okolo 1 000 absolventov. Pre študijné zameranie 

fakulty je typická široká škála ponúkaných študijných programov, ktoré zahŕňajú umenovedné, 

humanitné, historické, spoločenskovedné, pedagogické a filologické odbory, ktoré sa uskutočňujú na 31 

katedrách fakulty. V jazykovej oblasti fakulta ponúka okrem klasických a moderných európskych 

jazykov (klasické jazyky, anglistika, germánske jazyky, románske jazyky, slovanské jazyky, ugrofínske 

jazyky) aj čínštinu, japončinu, kórejské štúdiá a študijný program stredoeurópske štúdiá, ktorý sa 

poskytuje v anglickom jazyku. 



Študijné programy ponúka fakulta v troch základných oblastiach: ako jednoodborové štúdiá (v 

umenovednej, humanitnej a spoločenskovednej oblasti), štúdiá učiteľstva akademických predmetov 

z jazykovej a humanitnej oblasti a jazykové štúdiá (najmä so zameraním na prekladateľstvo 

a tlmočníctvo). 

Prednosťou fakulty je, že ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, 

čo umožňuje jej absolventom pokračovať v akademickej príprave, vrátane doktorandského štúdia. 

V súčasnosti má akreditovaných takmer 200 študijných programov a špecializácií na všetkých stupňoch 

štúdia a dbá o udržanie ich kontinuity.     

Z akreditovaných programov a špecializácií FiF UK otvára každoročne niekoľko desiatok študijných 

programov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Niektoré, najmä jednoodborové programy sú 

otvárané pravidelne, študijné programy prekladateľstva a tlmočníctva a učiteľského štúdia otvára 

v odlišných kombináciách špecializácií. V aktuálnej ponuke pre budúci rok bude okrem iného 

štúdium arabského a japonského jazyka. V akademickom roku 2015/16 bude celkovo na 

bakalárskom stupni štúdia otvárať 75 študijných programov. V magisterskom štúdiu 

ponúkne takmer 60 študijných programov v nadväznosti programov a špecializácií 

z bakalárskeho stupňa. Prihlášky na bakalárske štúdium budú môcť uchádzači podávať do konca 

februára, na magisterské štúdium do konca apríla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň otvorených dverí na Katedre žurnalistiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

 
Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. Mgr. Eva Bachletová, PhD., 20. január 2015 | Študentský život  

 
 

 

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského privíta v sobotu 24. 

januára 2015 záujemcov o štúdium žurnalistiky na Štúrovej ulici č. 9 v Bratislave. V rámci 

podujatia Filozofickej fakulty – Dňa otvorených dverí, budú mať maturanti a široká verejnosť 

možnosť stretnúť sa s pedagógmi katedry a s novinármi z praxe, ktorí na katedre pôsobia, ktorí ich 

oboznámia so štúdiom žurnalistiky na katedre a s požiadavkami na prijímacie pohovory. Deň 

otvorených dverí na katedre žurnalistiky sa začína o 10.00 hod. a potrvá do 15.00 hod. 

(miestnosť č. 205, 2.poschodie) 

Katedra žurnalistiky FiF UK s vyše 60-ročnou históriou je najstaršou žurnalistickou školou na 

Slovensku. Má bohatú tradíciu a rozsiahle kontakty s domácimi i zahraničnými vysokými školami 

podobného zamerania, s médiami a s novinárskymi osobnosťami z domova i zo sveta. Každoročne 

prijíma 50 uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia a 50 poslucháčov na magisterský stupeň štúdia. Jej 

absolventi nachádzajú úspešné uplatnenie vo všetkých typoch médií a patria medzi špičkové osobnosti 

žurnalistiky na Slovensku i v zahraničí. Čoraz častejšie obsadzujú pozície hovorcov nielen 

v najvýznamnejších firmách pôsobiacich na Slovensku, ale aj ministrov a ministerstiev. Po absolvovaní 

päťročného štúdia môžu absolventi pokračovať vo vzdelávaní na doktorandskom štúdia a získať titul 

„PhD.“ 

Bakalársky študijný program v odbore žurnalistika vytvára predpoklady na to, aby poslucháči získali 

teoretické základy žurnalistickej práce v tlači, rozhlase, televízii a v internetových médiách, ako aj 

v tlačových a marketingových agentúrach. Absolventi okrem toho nadobudnú aj praktické skúsenosti 

a technické zručnosti z autorskej a redaktorskej práce v médiách pod vedením kvalifikovaných 

novinárov z praxe. 

Štúdium je zároveň príležitosťou na zvládnutie poznatkov zo slovenského jazyka a foriem komunikácie, 

potrebných vo verejnom styku. Študenti si osvoja základy platnej mediálnej legislatívy, etických noriem 

žurnalistiky, poznatky z oblasti žánrov, histórie domácej i zahraničnej žurnalistiky, psychológie, ako aj 

domácej, zahraničnej politiky a kultúry. 

Katedra žurnalistiky FiF UK má úspešne rozvinutú spoluprácu s RTVS, televíziami Markíza a TA3, 

s týždenníkom The Slovak Spectator, ktorý vychádza na Slovensku v anglickom jazyku, s týždenníkom 

PLUS 7 dní, s denníkom SME a s ďalšími médiami. Na katedru chodia prednášať a diskutovať so 



študentmi prestížne novinárske osobnosti nielen zo Slovenska, ale predovšetkým nositelia 

najvýznamnejšieho novinárskeho ocenenia na svete – Pulitzerovej ceny zo Spojených štátov amerických. 

Katedra žurnalistiky FiF UK ponúka široké možnosti sebarealizácie pre jej poslucháčov – vydáva 

študentský internetový magazín Webjournal.sk, realizuje rozhlasové vysielanie prostredníctvom 

študentského rádia Radioaktiv, študenti tvoria dokumentárne filmy a sú autormi mnohých zborníkov 

rozhovorov s významnými osobnosťami, viacerých reprezentatívnych publikácií v anglickom jazyku 

a pracujú aj na vedeckých projektoch. Každý má možnosť študovať jeden či dva semestre na družobnej 

univerzite v zahraničí a zúčastniť sa exkurzií do sídla Európskej únie v Bruseli či do zahraničných médií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katedrálka novinárov 

 
Natália Sandtnerová, 1. ročník bc., 12. január 2015 | Študentský život  

 
 

 

Záver zimného semestra patril nielen rôznym aktivitám na pôde Katedry žurnalistiky FiF UK, príprave 

na zápočtový týždeň, ale aj tradičnému a obľúbenému podujatiu – Katedrálke novinárov. Katedrálka, 

podujatie s dlhoročnou tradíciou, je spoločenskou príležitosťou na to, aby sa pedagogickému zboru, 

študentom z vyšších ročníkov, ako aj pozvaným novinárom z médií – predstavili nováčikovia 

novinárskeho štúdia. V tomto prípade prváci bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí nastúpili 

v  akademickom roku 2014/15 na štúdium žurnalistiky. A tak sa vo štvrtok 20. novembra 

v bratislavskom klube Nu Spirit Clube konala Katedrálka novinárov, ktorú organizačne pripravili 

študenti 1.ročníka v spolupráci s pedagógmi Mgr. Evou Bachletovou, Mgr. Jánom Hargašom a Mgr. 

Jánom Malochom. 

 

Zuzana Turlíková z televízie Markíza, Marcel Merčiak, Pavol Gašpar z RTVS či Ján Petrovič z redakcie 

teraz.sk – aj toto sú mená hostí, ktorí prijali pozvanie od našich prvákov a zúčastnili sa tohtoročnej 

katedrálky. Medzi hosťami nechýbali pedagógovia, doktorandi a absolventi našej katedry, ktorí túto 

príležitosť radi využívajú na návrat do študentských čias. Spoločne diskutovali o mnohých témach, ale 

aj sa zabavili a užili si pripravený program, o ktorý sa postaral prvý ročník. 

  

Oficiálna časť sa začala privítaním všetkých prítomných a následným uvedením prvákov do stavu 

novinárskeho. Jeden zo študentov symbolicky zložil sľub a na pamiatku sa študentom odovzdali perá – 

typický znak novinárov. Okrem toho odznelo veľmi trefné novinárske desatoro. Nechýbalo ani tanečné 

vystúpenie či videá z produkcie prvákov. Ku študentom sa prihovorila vedúca katedry žurnalistiky, 

docentka Svetlana Hlavčáková, za ročníkových vedúcich dr. Eva Bachletová a nechýbalo ani uvedenie 

Zborníka rozhovorov k 25. výročiu Nežnej revolúcie – 25 interview, ktorý prezentovala docentka Mária 

Follrichová. Prirodzene, ani na tejto katedrálke nemohol chýbať už tradičný mediálny produkt, ktorý 

býva dielom prvákov žurnalistiky – Nočník – časopis, ktorý mediálni nováčikovia prezentujú počas 

katedrálky. K dispozícii bol teda Nočník Nových žurnalistov, prostredníctvom ktorého svoju tvorivosť 

preukázali naši noví študenti. 

 

Po oficiálnej časti tanečná skupina EDC odštartovala voľnú zábavu a parket sa po ich vystúpení zaplnil 

do posledného miesta.  O hudbu sa postaral DJ YANKO KRAL.  Vyše dvesto hostí tancovalo a výborne 



sa zabávalo. Celá katedrálka sa niesla v duchu  SUIT & MASK – spoločenského oblečenia 

a masiek.  Poďakovanie za skvelý chod akcie nepatrí len našim prvákom a účinkujúcim, ale aj všetkým 

sponzorom a najmä dr. Eve Bachletovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miesto, kde vám poradia 

 
Nina Miková, 3.ročník Bc., 10. január 2015 | Študentský život  

 
 

 

  

  

Neistota rozhodne nepatrí medzi obľúbené pocity študentov. Každému z nás sa už stalo, že si nevedel 

poradiť s naoko banálnou záležitosťou. Práve z tohto dôvodu vzniklo Infocentrum, ktoré rieši situácie 

nielen so študentmi, ale ochotne odpovie aj na otázky verejnosti, či potenciálnych záujemcov o štúdium 

na univerzite. Myšlienka centra sa formovala už dlhšiu dobu, no konečné otvorenie padlo na 6. máj 

2014,  keď Univerzita Komenského oslavovala 95. výročie vzniku. Počet ľudí, ktorí sa so svojimi 

problémami a otázkami obracia na novovzniknutého poradcu, každým dňom narastá. Vysoký záujem 

len potvrdzuje, že založenie Informačného centra UK malo svoje opodstatnenie. 

 

Čo infocentrum ponúka? 

Prvoradou úlohou je samozrejme informovať a poradiť. Sídlo infocentra nájdete na Šafárikovom námestí 

6, kde vás privítajú usmievavé zamestnankyne. Osobný kontakt je podľa vyjadrenia samotného centra 

najčastejšou formou poskytnutia pomoci. Potenciálny študenti z iných miest však často narazia na 

problém, kde  univerzitu vlastne nájdu. Preto do centra prichádza aj množstvo mailov 

a telefonátov.„Viackrát sme dostali i e-maily od zahraničných záujemcov o štúdium na našej 

univerzite,“ vyjadrili sa zamestnankyne infocentra. 

Okrem cennej rady si tu môžete zakúpiť aj univerzitné suveníry. Študenti a absolventi univerzity 

najčastejšie siahnu po tričku s logom UK, ktoré je najpredávanejším artiklom. Obľúbená je aj pohodlná 

mikina. Ak chcete niekoho obdarovať milým darčekom, môžete si zakúpiť pero, tašku, USB kľúč či 

dáždnik. 

 

Centrum prvej pomoci 

Spektrum otázok, ktorým musia zamestnanci centra čeliť je skutočne rozmanité.“ Každá práca s ľuďmi 

prináša so sebou aj bizarné a vtipné situácie. U nás v Informačnom centre UK sú to najmä otázky, 

ktoré nesúvisia so štúdiom, ani s Univerzitou Komenského.“ Aké najbizarnejšie otázky museli 

v Informačnom centre riešiť? „Prekvapila nás napríklad študentka, ktorá chcela vedieť, aké bude 

počasie v nasledujúci deň, alebo pani, ktorá potrebovala zistiť stránkové hodiny konkrétneho 



policajného zboru v Bratislave. Aj keď sme tu primárne na riešenie otázok a problémov ohľadom 

štúdia na UK, aj takéto informácie zisťujeme.“ Niekedy však ľudia vedia i nepríjemne prekvapiť či 

zaskočiť. Zarmucujúcim zážitkom pre pracovníčky centra bol prípad absolventky strednej školy, ktorá 

prišla po prvý raz do Bratislavy – na prijímací pohovor. Nevedela, kde presne sa pohovor koná a rozhodla 

sa obrátiť na pomocnú ruku univerzity. „Hoci sme ju vedeli správne nasmerovať, na miesto konania 

prijímačiek nemala šancu doraziť včas,“ hovoria zamestnankyne centra. 

Aj tu sa občas stáva, že študent na svoju otázku nedostane odpoveď alebo riešenie problému nie je 

v kompetencií infocentra. V tom prípade vás nasmerujú na konkrétne oddelenie či zamestnanca UK. „Ak 

sa k danej otázke nevieme ihneď vyjadriť, študenta požiadame, aby nám zanechal e-mailový kontakt. 

Požadované informácie mu po zistení obratom pošleme.“ 

 

Odpovedali: Mgr. Aneta Haramiaová a Mgr. Jana Blusková, pracovníčky Informačného centra UK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bez domova, no s priateľmi 

 

Zuzana Uličná, 3. ročník Bc. , 25. január 2015 | Zaujímavosti  

 

 

 

Pri pojme bezdomovec sa vari každému z nás pred očami začne tvoriť obraz bradatého, otrhaného 

človeka, ktorý zapácha zanedbanou hygienou a prílišnou konzumáciou alkoholu.  Každý si od takýchto 

ľudí drží odstup ak, samozrejme, nejde o tých pár výnimiek, predavačov Nota Bene, ktorí stoja na svojich 

tradičných miestach, a ide im o to, aby si zarobili na prežitie, nie na alkohol. Poznám pár ľudí, ktorí sa 

im prihovorili a snažili sa zistiť ozajstný dôvod, prečo skončili na ulici, bez domova. Život vie byť krutý 

a z rozprávania mojich známych viem, že mnohí bezdomovci sú v tom nevinne. Prihodiť sa môže 

čokoľvek a nie každý si za to môže sám. 

U nás 

Asi tak pred rokom som si u nás na sídlisku prvýkrát všimla jedného bezdomovca. Objavil sa v suteréne 

pod terasou vždy, keď snežilo alebo pršalo. Sedel si tam na schodoch, vedľa neho stál veľký vozík, plný 

všetkého možného. Občas sa postavil, zapálil si cigaretku, poprechádzal sa. Nič viac. Nikdy som ho 

nevidela piť alebo robiť neporiadok.  

Raz sme sa s mamou odhodlali, že mu zabalíme niečo z nášho nedeľného obeda. K čerstvým krajcom 

chleba sme priložili ešte teplé rezne a ako dezert aj zopár kusov z koláča. Odovzdať mu to som dostala za 

úlohu ja, a ak mám pravdu povedať, bola som aj celkom nervózna. Pán sa najprv začudoval, že ho vôbec 

oslovujem, a keď zistil s čím som za ním prišla, stručne, ale úprimne sa poďakoval a venoval mi nesmelý 

úsmev. Vyzeralo to, ako keby to už nerobil roky, akoby aj zabudol, ako sa treba usmievať. 

Čakáme ho, keď prší 

Odvtedy prešiel nejaký čas a tento pán sa stal už súčasťou nášho suterénu. Vždy, keď som niekde vonku 

a rozprší sa, viem, že keď sa budem vracať domov, bude tam aj on. Všetci sme si už naňho zvykli. Každý 

týždeň príde oholený a umytý, v pomerne zachovalom šatstve a ľudia z ulice sa pri ňom často striedajú 

v nosení jedla. Aj tí, čo prv zazerali, si už priznali, že nie každý bezdomovec musí byť hneď zlý. Tento je 

toho príkladom. Správa sa slušne, a to sa mu aj vracia. Ľudia ho zdravia, zhovárajú sa sním, pýtajú sa, 

čo mu chýba. A nemusel pre to robiť nič. Nežobral. Nekradol. Len sa správal tolerantne a potvrdil 

pravidlo, že netreba ľudí hneď odsudzovať.   



Banská Štiavnica – skrytý poklad 

 

Tatiana Uličná, 1.ročník moZU, 4. máj 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Na to, aby sme navštívili prekrásne miesta nepotrebujeme precestovať niekoľko tisíc kilometrov či 

utratiť pol majetku. Stačí sa len lepšie rozhliadnuť po našej domovine. Jedným z takých miest je aj 

Banská Štiavnica. 

Kedysi banské mesto, dnes skrytý raj romantikov. Banská Štiavnica je skvelým miestom, kde stráviť prvé 

slnečné dni. Našťastie, jej krásu nevie oceniť každý, a preto sa nemusíte obávať turistami preplneného 

mesta. 

Ako sa sem dostať 

Banská Štiavnica nie je vychytenou turistickou destináciou, na čo nadväzuje nedostatočné dopravné 

spojenie. Len z Bratislavy vám cesta zaberie štyri hodiny s prestupmi. Pri troche odvahy si ale môžete 

zvoliť alternatívnu dopravu. Na facebooku existuje množstvo skupín, ktoré ponúkajú odvoz z rôznych 

kútov Slovenska. O spolujazdcov do banského mesta nie je núdza. Ďalšou možnosťou pre dobrodruhov 

je aj jazda stopom. Ak ste už v Banskej Štiavnici, no máte málo času a naplánovaných veľa zastávok, 

nebojte sa objednať si taxík. Ceny za taxislužby sa tu pohybujú okolo 2 eur. 

Začnite Kalváriou 

Ak nechcete Štiavnicu prejsť len povrchne, vystúpte z autobusu o pár zástaviek skôr a vybehnite rovno 

na vŕšok s vyobrazenou krížovou cestou. Nemusíte byť veriaci, aby ste ocenili krásu barokového 

komplexu pozostávajúceho z 25-tich kaplniek. Pri výstupe na vrch sa možno trochu zadýchate. Celá 

kalvária je totiž umiestnená na vyhasnutej sopke na kopci s názvom Ostrý vrch. Výhľad na celé mesto 

skutočne stojí za to. 

V centre mesta 

Najväčšia časť pamiatok je umiestnená v samom centre mesta. Vašu pozornosť si zaslúžia už len samotné 

štiavnické uličky a fásady. Ak však prahnete po klasických turistických atrakciách, určite navštívte Starý 

hrad. Ten prešiel od svojho vzniku mnohými premenami. Pôvodne bol prvým farským kostolom, neskôr 

románskou bazilikou, prebudovanou v gotickom slohu a napokon protitureckou pevnosťou nazývanou 

aj mestský hrad. Dnes v budove sídlia expozície Slovenského banského múzea, v lete sa tu konajú 

koncerty, divadelné predstavenia, remeselnícke trhy a iné kultúrne podujatia. 

Cestou na hrad by ste nemali vynechať Námestie sv. Trojice. Neprehliadnete ho vďaka dominantnému 

Morovému stĺpu, ktorý bol postavený na znak ústupu morovej epidémie na začiatku 18. storočia. 



Trojičné námestie obklopujú honosné domy bohatých banských podnikateľov a ostatných mešťanov. V 

minulosti sa na ňom stretávali trhovníci, dnes sa tu konajú príjemné letné podujatia. 

Ak v sebe skrývate dušu romantika, nemali by ste minúť nenápadný žltý domček, ktorý sa nachádza 

kúsok pod Trojičným námestím. K domu, kde bývala najväčšia múza Andreja Sládkoviča, Marína, 

prichádzajú zamilované páry a na kovové mreže primykajú svoj zámok lásky. Kľúče odhodia do fontány 

na námestí, aby ich sľub lásky vydržal naveky.  

Kaviarensky raj 

Celodenná prechádzka vie poriadne vyčerpať. Nebojte sa nabrať nové sily v jednom z množstva 

štiavnických podnikov. Prekvapia nielen príjemnou skladbou nápojov a jedál, ale aj netradičným 

interiérom. Jedna kaviareň dokonca v minulosti slúžila ako šijacia manufaktúra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posledný diel trilógie Storočie 
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Ken Follett napísal veľmi úspešnú trilógiu Storočie. Rozoberá v nej životy niekoľkých rodín z Ruska, 

Anglicka, Ameriky i Nemecka na pozadí historických udalostí. Prah večnosti (3. diel) uzatvára stránky 

studenou vojnou. Tichým bojom medzi východom a západom. 

Nie, nečaká vás nuda a žiadne siahodlhé opisy. Práve naopak. Pretože vojna, tá sa najviac dotkne 

nevinných, ktorí chceli žiť obyčajný život. Vidieť rásť deti, zamilovať sa, pohádať. Jednoducho IBA žiť. 

- Dave sa naklonil k mikrofónu. „So sestrou sme napoly Briti a napoly Američania, no dnes večer sa 

cítime len ako Američania.“ Odmlčal sa. „Väčšina z vás už zrejme vie, že zastrelili prezidenta 

Kennedyho.“ Počul ako niekoľko poslucháčov zhíklo, čo znamenalo, že to počuli prvý raz. Sála stíchla. 

„Teraz by sme radi zahrali mimoriadnu skladbu pre všetkých, ale predovšetkým pre Američanov.“ 

 

Budete premáhať slzy, keď zastrelia prezidenta, keď americkí vojaci znásilnia vietnamské dievčatko. 

Lebo vojna. Budete tlieskať odhodlanosti, sile, boju za práva, budete obdivovať černochov za to, že sa 

celé tie roky nevzdávali. Tajne budete dúfať, že mladým chalanom sa podarí preraziť a bude z nich 

slávna kapela. Rozosmejete sa nad ctižiadostivosťou mladej herečky. Budete zúriť, pretože nie je fér, 

keď politika a múr oddelí celé rodiny na príliš dlhú dobu. 

V knihe sa paralelne rozbieha viac príbehov. Všetky sú príliš nádherné a silné. Ani jeden nie je navyše. 

Nie, dielo nie je komplikované, ono je nádherné práve vďaka tomu, koľko životov do seba poňalo. 

- Jedna skladba sa skončila a hneď sa začala ďalšia. Poslucháči jačali od nadšenia, lebo spoznali 

úvodné akordy jedného z najväčších hitov Plum Nellie. Z reproduktorov sa ozval Walliho hlas: „Táto 

je pre moje dievčatko.“ 

A zaspieval I Miss Ya Alicia.  

Lilli sa obrátila k Alice. Po lícach sa jej kotúľali slzy, ale usmievala sa. 

A práve v čase nepokojov na Ukrajine, keď sa nás krvavý problém môže bolestivo dotknúť každú chvíľu 

a v sekunde zničiť všetko, čo zbožňujeme, je nesmierne dôležité pripomenúť si zlo a hrôzu, ktorá tu 

bola iba 25 rokov dozadu. Režim, ktorému už nikdy nemôžeme dovoliť, aby nás opäť spútal. Aby nám 

zobral život. Lásku. Priateľov. Slobodu. 

- Na východnej strane Berlína ľudia okolo Lilly skandovali: „Pusťte nás! Pusťte nás!“ 

Zo západnej strany kontrolného stanovišťa im ľudia zborovo odpovedali: „Poďte sem! Poďte sem! 



Všetky brány sa naraz rozleteli dokorán. 

Čakajúci zástup zareval a vyrazil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



American Sniper 
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Úlohou amerických vojakov v Iraku je ochrániť  nevinných, zneškodniť nebezpečných a neprísť pri tom 

o život. Muži, ktorí opúšťajú svoje rodiny a domovy sa na niekoľko mesiacov ocitávajú v prostredí, ktoré 

sa nedá opísať slovami. Denno-denne vidia zomierať ženy a deti, pričom tie ich sú doma v bezpečí. Vidia 

ako otcovia prichádzajú o synov, ako deti prichádzajú o rodičov a súrodencov, a ako sa niekomu pred 

očami zrúti celý život. Nevedia, čo povedať manželke vojaka, ktorý síce zachránil ľudský život, no prišiel 

o ten svoj. Vo vojne stratili nie len kamarátov, ale aj zdravý úsudok. 

"To, čo zažije vojak počas bojov sa odráža na jeho psychike a správaní, a tak sa k  vám domov 

vracia úplne iný človek." 

Tento film ponúka sondu do hlavy človeka, ktorý sa z prostredia plného krvi, vrážd a strachu o život 

vracia do kruhu najbližších, kde nikto nikomu neubližuje, a kde najväčším problémom sú škriepky detí 

o hračky, či nepovysávaný koberec. Prechod z „iného“ sveta do toho normálneho vôbec nie je jednoduchý 

ani pre jednu stranu. To, čo zažije vojak počas bojov sa odráža na jeho psychike a správaní, a tak sa 

k  vám domov vracia úplne iný človek. Človek, ktorý cíti zodpovednosť za to, čo sa deje „tam von“, 

a ktorého to z nepochopiteľných príčin ťahá naspäť do začarovaného kruhu. Chce zmeniť to, čo videl, 

pomôcť ľuďom, ktorí si nemohli vybrať a nevedia, čo je to život bez vojny. Takýto človek prestane byť 

otcom a manželom, ale stáva sa  verným členom skupiny ľudí s rovnakým zámerom a ochotou zomrieť 

za neznámych ľudí. No, a vy tomu nerozumiete. Neviete prečo nechce žiť s vami v pokoji, ale chce odísť 

a pomáhať tam. To už hovoríme o manželke, ktorá ostala bez opory, a musí zvládnuť domácnosť, 

výchovu detí, a medzitým len dúfať, že jej muž sa vráti živý. Ani po návrate to však šťastne nevyzerá príliš 

dlho. Pre vojaka vracajúceho sa z vojny je zaradenie sa do bežného života pomerne náročným procesom. 

Všetko okolo seba vníma inak, hodnoty má usporiadané tak, že s mnohými ľuďmi by si  ani nemal čo 

povedať, a zbytočne by niekomu rozprával o tom, že šťastie je  zobudiť sa každé ráno a nie to, aké drahé 

auto vám stojí pred domom. Možno by to niekto z vás označil za patetické, no skúste sa opýtať vojaka. 

"Pre vojaka vracajúceho sa z vojny je zaradenie sa do bežného života pomerne náročným 

procesom." 

Psychologický aspekt filmu tvorcovia zvládli skvele. Snažili sa priblížiť bežným ľuďom prechod medzi 

dvoma neporovnateľnými svetmi, a taktiež ukázať ako sa žije ľuďom v Iraku. Čo by som mu ale vytkla je 

patriotizmus. Na mieste je otázka, či je americký vojak bojujúci v Iraku  naozaj hrdina alebo vrah. Do 

úvahy treba vziať fakt, že nebojuje na svojom území, ani za svojich ľudí. Bojuje preto, že ho tam poslali. 

Zabíja preto, že mu to prikázali. Zatiaľ čo Američania pochovávajú padlých vojakov ako hrdinov, 

Európania sa na vec pozerajú inak. Najlepšie však bude, ak si spravíte vlastný názor.  



Jozef Zelizňák: Keď prekladám, vypínam svet 
okolo seba 
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Je členom manažmentu cestovnej kancelárie Bubo a tiež jeden z najznámejších prekladateľov zo 

škandinávskych jazykov na Slovensku. Bez jeho práce by boli cestovatelia stratení a milovníci literatúry 

ukrátení o čitateľské zážitky. Ak ste čítali knihy Stiega Larssona, Jo Nesba či Erlenda Loeho, tak vďaka 

nemu. Jozef Zelizňák. 

  

Prenesme sa zo súčasnosti Jozefa Zelizňáka na akýsi pomyselný začiatok. Aký vzťah ste 

mali v mladosti a detstve k literatúre a jazyku? Boli ste vášnivý čitateľ? 

Mám o dva roky staršiu sestru a keď začala chodiť do prvej triedy, začal som sa učiť čítať spolu s  ňou. 

Rodičia tvrdia, že som vedel čítať už ako štyri a pol ročný. Pamätám si, že už ako sedemročný som chodil 

do knižnice požičiavať si Verneovky a celého Verneho som mal prečítaného asi keď som mal deväť. Bežne 

som išiel do knižnice každý deň, požičal si štyri knižky, prečítal som ich a na druhý deň som si požičal 

ďalšie. Takže asi sa to dá nazvať vášnivý čitateľ. Rodičia ma k tomu vždy viedli a mal som aj šťastie, že 

sme mali priamo v dome knižnicu a tým pádom som čítal absolútne všetko od jedálnych lístkov až po 

vtedajšiu komunistickú Pravdu. Teraz čítam oveľa menej než kedysi, lebo jednoducho už je človek 

zavalený prácou a oveľa viac číta odborných kníh ako krásnej literatúry. Ale určite som bol vášnivý 

čitateľ. 

Základ teda máte slušný. V súčasnosti patríte medzi najžiadanejších prekladateľov zo 

severských jazykov, mnohí vás označujú za dvorného prekladateľa Jo Nesba, nehovoriac 

o iných populárnych tituloch, ktoré ste preložili. Ako ste sa vlastne dostali k švédčine, 

nórčine? 

Ja som sa vlastne od ôsmich rokov učil po nemecky, celú základnú školu aj gymnázium. Popri cestovaní 

som sa zase naučil angličtinu a francúzštinu a chcel som v tom pokračovať. Hľadal som jazyk, ktorý sa 

ľahko učí a zároveň je exotický. Švédčina bola pre mňa ideálnou voľbou v tom, že je to jazyk veľmi 

podobný angličtine a nemčine, to znamená, že človek začne veľmi rýchlo rozumieť a začne sa mu to 

skladať dokopy. Keď niekto povie, že vie po španielsky či francúzsky, tak každý mykne plecom, ale keď 

poviem, že viem po švédsky, tak zrazu som niečím zaujímavý, čo je pre každého ješitného chlapa veľmi 

pozitívne. Bola to vlastne trošku náhoda, v Škandinávii som bol prvýkrát v lete pred výškou a vtedy som 



tomu úplne prepadol. A potom každou ďalšou návštevou sa mi len potvrdzovalo, že to bola perfektná 

voľba. 

Keďže okrem prekladu sa venujete aj regulérnej práci v cestovnej kancelárii, kedy vlastne 

stíhate knihy čítať a následne si sadnúť k samotnému prekladu? 

Čítam oveľa menej, ako by som chcel. Keď sa človek zaujíma o svet a má sa rozhodnúť medzi čítaním si 

ďalšieho románu a čítaním Economistu alebo nemeckého Spiegelu, tak musím žiaľ povedať, že častejšie 

siahnem po Economiste alebo Spiegli. Tú knižku mi musí naozaj odporúčať niekto, koho vkusu 

dôverujem. Alebo to musí byť niečo, čo ma zaujíma. Napriek tomu, že som dvorným prekladateľom 

najpredávanejších kriminálok, žiadne iné kriminálky nečítam. Čo je taký paradox, ale je to daň za spôsob 

života, akým žijem. Cestovke Bubo sa venujem asi tak 25 hodín denne a čas na preklady je naozaj 

ukrajovanie si z osobného života a z chvíľ voľna. Nie je to život, ktorý sa dá takto žiť dlho, ale ešte chvíľu 

to potiahnem. 

Čo je teda na prekladaní také lákavé, že obetujete svoj voľný čas a venujete sa mu? 

Dobrá otázka. Asi to je pocit, že robím aj niečo iné, ako cestovku. Pocit, že som v kontakte s regiónom 

sveta, ktorý mám veľmi rád. To som síce aj cez Bubo, ale toto je predsa len iné, musím pracovať 

s jazykom, udržiavať si ho. A potom, pochopiteľne, v prípade Nesba a Larssona a nakoniec aj ďalších 

kníh, ktoré som prekladal, ide aj o pocit z dobre vykonanej práce. Musím povedať, že kedysi som to bral 

oveľa silnejšie, že keď mi vyšla nejaká knižka, tak všetci moji známi museli chodiť do obchodu, pozerať 

si ju a chodil som si ju ohmatávať. A teraz často až po niekoľkých týždňoch sa od mojich známych 

dozvedám, že mi knižka vyšla. Človek tú hrdosť, že má tú svoju knižku v ruke, už po tridsiatich 

preložených knihách tak neprežíva. Ale ak hovoríme o Nesbovi a keď vidím, že ľudia tú knižku čítajú, že 

im to robí radosť a ani nekritizujú preklad, je to dobrý pocit, že človek robí niečo iné, než len jednu vec.   

Jo Nesbo je v súčasnosti dostatočne spopularizovaný, tak jeho chystaná beseda 

v Bratislave bude určite cieľom fanúšikov. Máte prsty v tejto návšteve, prispeli ste nejako 

k tomu, že príde na Slovensko? 

Ja som v podstate v úzkom kontakte s Ikarom a Mirom Moškom, ktorý ho dotiahol na Slovensko 

a podstrčil mi jeho prvú knižku, kedy ešte nikto netušil, že to bude taký hit. Tie slovenské knižky 

paradoxne vyšli preložené ešte skôr než v angličtine. To bol obrovský risk – nórske kriminálky. A 

Stieg Larsson takisto, to bola moja iniciatíva. Keď som prišiel do Ikaru, že chcem preložiť tieto tri knižky 

a každá má asi milión znakov, vyzeralo to absolútne stratene. Bol to risk a vyšiel. Nesbove prvé tri tituly 

boli skôr taký ležiak, ale potom sa to zrazu zlomilo a teraz čokoľvek od neho vyjde, tak je okamžite 

bestseller. Ťažko povedať, nakoľko som k tomu prispel ja, Nesbo je celosvetový hit. Teší ma, keď ľudia 

hovoria, že si to nemusia kupovať v češtine, čo je u Slovákov obľúbené. Slováci sa vždy tvária, že čeština 

je bohatšia a prekladatelia sú menej spútaní tým jazykovedným terorizmom ako my zo strany 

http://web.archive.org/web/20150508205404/http:/www.webjournal.sk/clanok/5571/harry-hole-este-nekonci-prezradil-jo-nesbo-v-bratislave
http://web.archive.org/web/20150508205404/http:/www.webjournal.sk/clanok/5571/harry-hole-este-nekonci-prezradil-jo-nesbo-v-bratislave


Slovenského jazykovedného ústavu, kde každá alternatíva, ktorá je použiteľná aj v češtine, je zrazu 

nespisovná a my sa musíme v písanej podobe vyjadrovať často ako Kukučín. Ale verím, že som to 

nepokazil. A čo s týka tej jeho návštevy, neviem, nakoľko som k tomu prispel, podľa mňa nie veľmi veľa. 

Písal som list agentovi Nesba, všemožne som to tlačil aj ja cez moje kontakty, ale určite to bola hlavne 

iniciatíva vydavateľstva. Keď som k tomu trošku prispel, tak som rád, ale nehovoril by som, že som ho 

pozval ja. V každom prípadne od momentu, keď pristane v Bratislave, som jeho osobný sprievodca, 

budem sa mu tri dni venovať a veľmi sa na to teším. 

Nedávno bola zverejnená informácia, že sa chystá pokračovanie trilógie Millenium. Je to 

niečo, na čom momentálne pracujete? 

Áno, pracoval som na tom včera do druhej ráno (smiech). Tú knižku napísal spisovateľ, ktorý 

s Larssonom nemá nič spoločné a mojou iniciatívou bolo to, že som Ikaru prisľúbil, že to preložím veľmi 

rýchlo a na Slovensku vyjde naraz so švédskym originálom – 27. augusta. Má to 504 strán, robím na tom 

a momentálne to zaberá väčšinu môjho voľného času. 

Tu sa naskytá otázka, ktorú sa nedá neopýtať – je toto dielo kvalitatívne porovnateľné 

s dielami Stiega Larssona? 

Práve včera som nad tým premýšľal a musím povedať, že zatiaľ ma to nesklamalo. Som tak asi v dvoch 

tretinách knihy, vzhľadom na čas si to žiaľ nemôžem prečítať skôr, ale neskôr pri ďalších čítaniach to 

ešte zjednotím. Ja tú knižku vlastne čítam asi tak päť či šesťkrát. Zatiaľ môžem povedať, že to má spád, 

sú tam postavy, ktoré človek pozná. Zaoberá sa to problémom umelej inteligencie, špehovania 

v digitálnych sieťach, čo o nás kto vie, keď sme na internete a na mailoch. Myslím si, že je to taká téma, 

ktorá bude slovenskému čitateľovi možno bližšia, ako napríklad trojka Millénia. Tá sa zaoberá švédskymi 

tajnými službami a podľa mňa nebola určená pre iný ako švédsky trh. 

Čiastočne ste už spomínali časť samotného prekladateľského procesu, ale poďme po 

poriadku. Aké sú teda fázy, kde je začiatok a kde koniec? Ako v práci postupujete? 

Koniec je vo chvíli, keď to odovzdám do vydavateľstva. Ja som po sebe nečítal ešte ani jeden svoj preklad, 

keď vyšiel knižne. Nie som schopný to čítať, lebo preklad by mohol byť nekončiaci proces. Keby som tú 

knižku čítal desaťkrát, tak desaťkrát nájdem niečo, čo by som sformuloval inak. Niekedy závidím 

technikom, ktorí urobia nejaký stroj a keď stlačia gombík a ten stroj urobí to, čo má, tak to znamená, že 

to urobili dobre. Toto je nekončiace, vždy niečo nájdem, preto to radšej nečítam. Ale celý proces funguje 

tak, že knižku si najprv prečítam, následne ju preložím, prekladám chvalabohu dosť rýchlo, vtedy úplne 

„fičím“. Napríklad po takej bežnej sobote, keď začnem prekladať o siedmej ráno a končím o jednej ráno 

a v žalúdku toho okrem kávy a vody veľa nemám, vypínam počítač tak, že sa mi klepú ruky. Ale vďaka 

tomu napredujem dosť rýchlo. Keď to prvýkrát preložím, druhýkrát to po sebe prečítam, potom to 

posielam svojim rodičom, ktorí sú moji prví kritici. Po nich to ešte dvakrát čítam, potom to ide 



redaktorke, od nej sa mi to vráti, ešte raz to čítam, potom sa mi to ešte raz vráti už pripravené na tlač, 

ešte raz to prečítam a potom to ide do tlače. To znamená, že takú bežnú 500-stranovú knižku prečítam 

asi osemkrát. 

Keď už ten text vidíte tretí, štvrtýkrát, aké zmeny pri jeho vnímaní cítite? 

Jedna vec je, čo sa týka slovenčiny, že každým čítaním sa človek čoraz viac musí oslobodzovať od toho 

pôvodného textu, aj keď ja keď prekladám, tak to čítam a súčasne píšem do slovenčiny. Ale vždy sa 

snažím prepisovať celý odsek, nie vetu za vetou, lebo vtedy človek uviazne v tom, že je to často veľmi zlé. 

Aspoň je tak u mňa snaha pochopiť, čo chcel odsekom autor povedať. Každé ďalšie čítanie je 

oslobodzovanie sa od pôvodného textu. Ja mám šťastie, že prekladám relatívne podobné knihy, podobný 

štýl, živý jazyk. Keď si človek vezme Mankella, Larssona, Nesba, tak tie knižky majú veľmi podobnú 

atmosféru, ale niekedy sa stane, že aj autor v rámci bežnej kriminálky zmení štýl. Napríklad Zrada od 

Nesba bola takýmto príkladom. Keď si to človek číta, mal by mať až guču v hrdle a mal by cítiť absolútnu 

zmenu štýlu. To sa robí pri ďalších čítaniach, že aha, tak tu treba spomaliť, dať kratšie vety, tu treba 

prejsť do prítomného času, tam do minulého a tak ďalej. To je potom otázka ďalšieho cibrenia. 

Toto všetko súvisí aj s literárnymi zručnosťami, ktoré by mal prekladateľ ovládať. Ako sa 

v tomto smere hodnotíte? 

V živote som nerozmýšľal nad tým, že by som sám písal. Teraz mám preložených približne 35 kníh, 

z toho väčšina sú kriminálky. Obávam sa, že už som tak pod vplyvom toho, čo som prekladal, že aj keby 

som začal písať nejaké knižky, bolo by to len napodobňovanie Nesba. Mám pocit, že nemám zlú 

slovenčinu, ale nejaké tvorenie vlastných fantázií nechávam na tých, čo sú v tom lepší. 

Majú prekladatelia pri svojej práci nejaké zlozvyky? Máte vy ako prekladateľ nejaký? 

Taký pozitívny zlozvyk je to, že keď prekladám, tak naozaj vypínam svet okolo. Vtedy neexistuje ani nič 

také, ako ísť si dať na dvadsať minút kávu s priateľkou. Vtedy so mnou nie je veľmi reč. Môj zlozvyk je 

to, že veľmi dobre sa mi prekladá, keď mám pustenú rakúsku televíziu, čo je absolútna úchylka. Pustím 

si ORF, seriály, ktoré by som v živote nepozeral, rakúsky futbal, správy o regiónoch, ale keď mi ide toto 

v pozadí, tak je to fajn. A taktiež, hoci som na to neprišiel sám, ale upozornila ma na to priateľka, že si 

hovorím po slovensky, keď prekladám. Vlastne ako čítam text, tak si do slovenčiny diktujem šeptom. 

Hlavne, keď je to niečo ťažšie. 

Odráža sa na preklade a na jeho výslednej podobe názor prekladateľa na knihu? Teda ak 

sa vám daný príbeh povedzme nepáči, tak je preklad „odfláknutejší“? Je to v takom 

prípade cítiť? 

Nemalo by. Ale určite knižku, ktorú má človek rád, preloží lepšie, lebo dá do nej väčšiu dušu. Sú knihy, 

ktoré mám určite radšej ako kriminálky, ale napriek tomu ich asi neprekladám zle. No určite preložím 



lepšie knižku o Harrym, ako dievčenský román o koníkoch. Vždy je samozrejme cieľom dať knižke 

maximum. Keď sa človek žije s hlavným hrdinom a začne mu podsúvať svoj jazyk a svoje vnímanie sveta, 

tak to určite pôsobí autentickejšie, ako keď nasilu prekladá knižku, ktorá mu nič nehovorí. 

Ovplyvňuje vás povolanie prekladateľa ako čitateľa? 

Určite, absolútne. Preklady do slovenčiny, to je šialená choroba z povolania, chudák prekladateľ! Ale 

myslím, že ja som na tom rovnako tým opačným smerom, každý, kto číta cudzie preklady, tak si všíma 

iba chyby, je to prosto tak. Čo sa tohto týka, tak ja napríklad veľmi často a rád behám a keď bežím dlhý 

beh, tak počúvam v slúchadlách audio knihy. Aj keď to nie je knižka, ktorú by som mal prekladať, tak si 

ju prekladám do slovenčiny. Nie aby som jej rozumel, ale ako by som vyriešil toto, tamto... A potom som 

úplne nervózny z toho, že fúha, nad týmto budem musieť rozmýšľať, hoci ma to vôbec nemusí trápiť. 

Aj keď čítam nejaký text v cudzom jazyku, tak neustále premýšľam nad tým, že ako by som to preložil 

do slovenčiny, čo je jednoznačne choroba z povolania. 

Ako prekladateľ sa prirodzene stretávate so zložitými reáliami, termínmi, ako ich riešite? 

Sú to, povedzme, reálie životné – napríklad v Milléniu niekto vyčítal Larssonovi, nie mne, že stále pili 

kávu. Je možné, že teraz by som bol pri preklade sebavedomejší a párkrát by som to vypustil, lebo na 

Slovensku prosto človek nevypije osem káv denne, ale vo Švédsku je to úplne bežné. Možno by som to 

zjemnil a nechal by som ich vypiť dve šálky a nie deväť. Ale každý sa k tomu postaví inak, niekto povie, 

že to tam treba nechať, lebo vďaka tomu to vytvára pocit inakosti, niekto povie, že treba dať text taký, 

ako keby ho ľudia čítali doma. Potom je kopec reálií typu noviny. Keď niekto napríklad povie 

Slovákovi Nový čas, vie, že je to bulvár, takisto Nór, keď počuje VG. Ale samozrejme nijakému Slovákovi 

to nič nepovie, tak sa to dá nahradiť slovom bulvár a netreba tam nasilu tlačiť názov novín. Vždy sa 

snažím text vnímať a ponúknuť tak, aby to, čo ho nejakým spôsobom ovplyvňuje, Slovák pochopil. 

Doteraz sme sa rozprávali o dôverne známych škandinávskych autoroch, povedzme si 

však na záver, je nejaký severský autor, ktorý vás zaujal, ale Slovensko o jeho kvalitách 

ešte nevie, lebo nie je preložený? 

Aktuálne takého možno ani nemám. Skôr by som povedal, že vďaka tomu, že prekladám pre viac 

vydavateľstiev, tak keď ma niečo zaujme, cez nejaké to pretlačím. Nedávno vyšla v malom vydavateľstve 

Verbarium knižka Pomarančové dievča a napísal ju perfektný autor. Je dokonalá, neexistuje človek, 

ktorý pri nej nebude plakať, ale zároveň nie je gýčová. No tým, že nevychádza s reklamou, ktorú kniha 

potrebuje, tak sa často taká knižka stratí medzi ostatnými. Keď som študoval, nikdy by mi nenapadlo, že 

budem prekladať bestsellery, vždy som mal také alternatívne ľavicové srdce a Ikar bol pre mňa komerčný 

nepriateľ číslo jeden. Teraz som pochopil, že život je trochu komplikovanejší než si myslí 18-ročný chalan 

a Ikar robí dobré veci. A pri Nesbovi si uvedomujem, že je fajn prekladať dobré knižky, ale ešte lepšie, 

keď ich ľudia čítajú. Na druhej strane sú knihy, ktoré by bolo fajn preložiť, len keď ich nikto nebude čítať, 



tak by som si aj ja pripadal, že to budem robiť zbytočne. Pre mňa je prekladanie fyzicky náročná 

a vyčerpávajúca robota. Len samotný fakt, že knižka vyjde a niekto mi za to zaplatí, by ma neuspokojil. 

A preto som rád, že existuje fenomén ako Nesbo, že za tie knižky sa nemusím hanbiť, osobne ma baví ich 

čítať a zároveň oslovujú masy. Som rád, že sa mi toto všetko podarilo spojiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarné oslobodenie 

 
Natália Sandtnerová, 1. ročník Bc., 30. apríl 2015 | Poetika  

 
 

 

Taký úžasný pocit ako vtedy, keď som proste len potrebovala ujsť, toľko získanej ľahkosti. Trvalo to dlho, 

kým sa moja myseľ odpútala od zeme, uvedomila si samú seba. A ja som z ničoho nič mala chuť bežať, 

dýchať čerstvý vzduch, zavrieť oči, preciťovať vietor vo vlasoch.  Bola to pre mňa zosobnená sloboda, chuť 

žiť. Pretože už prešla všetka tá jarná únava a neopodstatnené potláčanie najosobnejšej vášne. 

Na chodidlách som pociťovala každý jeden výmoľ tej prašnej cesty vedúcej pomedzi stromy, tajne som 

dúfala, aby sa mi nikto nepriplietol do cesty, aby sa tento môj okamih ničím nepokazil. Cítila som sa ako 

vták, ktorý rozprestrie svoje krídla po prvý krát. Inštinktívne pudy ho ženú vpred, aj napriek drobnému 

strachu a nervozite. Slnko zapadalo a oranžová s ružovou a fialovou boli v tom momente farby 

dokonalosti. Jemný jarný vánok, vnímam len to, ako sa mi opiera do tielka, ako musím prekonať tento 

šteklivý odpor aby som sa zvládla posunúť ďalej.  Som ako taký blázon, usmievam sa, sústredená na 

správne dýchanie a vyplavovanie všetkého zlého, pot mi steká po čele a so mnou to ani nepohne. Ono to 

beží. 

 

Želám si, aby som sa už nikdy nemusela zastaviť. Ostať v tomto momente, keď prirodzený pohyb 

končatín a nekončiaci nával endorfínov zapĺňa všetko vo mne a učí ma, že nič iné nepotrebujem. Srdce 

mi bije, vyskakuje, žiada si povoliť z tempa. No ja sa mu len v mysli tichučko, šeptom dohováram, aby 

ešte vydržalo. Nech sa zatne tak ako jeho majiteľka, nech pracuje a nech ho to napĺňa tak ako ju. Jemným 

hláskom ho láskam, ako mama vlastné dieťa, že to zvládne a že potom príde zaslúžená odmena. 

Jediné, čo ma však ženie späť, je láska. A tak sa z ničoho nič zvrtnem a bežím opačnou cestou. Bežím 

ešte dva krát tak rýchlo, moje nohy nestíhajú rýchlosti, ktorú im vnucuje mozog. Slová v mysli do seba 

už teraz zapadajú,  ich cesta je jasná. Schody, brána, schody, dvere, všetko zo seba dole, sprcha, voda 

s citrónom, šortky, tričko, drdol, sedačka, pero, blok. Nádych, výdych a môžem začať.  

Teraz je všetko perfektné. 

 

 

 



Sú toto ešte protesty? 

 
Tomáš Kottra, 1. ročník Mgr., 30. apríl 2015 | Spoločnosť  

 
 

 

 

Dym, plamene, lietajúce tehly. Američania si protesty vysvetľujú po svojom. 

Spojené štáty americké zasiahli v posledných mesiacoch viaceré protesty afro-americkej komunity. Tú 

vyhnali do ulíc zákroky policajtov, ktoré končili smrťou mladých ľudí. Po dlho medializovanom 

Fergusone, New Yorku a tamojšom incidente "Nemôžem dýchať", sa najnovšie vybrali prostestujúci do 

ulíc Baltimoru. 

V americkom meste prišiel o život po zásahu polície 25 ročný Freddie Gray. V pondelok mal pohreb. Od 

momentu, kedy jeho telo spočinulo v zemi, sa Baltimore zmenil na peklo. Guvernér štátu Maryland 

musel preto začiatkom týždňa vyhlásiť výnimočný stav a povolať ťažkoodencov. Úlohou príslušníkov 

Národnej gardy je pritom chrániť nielen životy Američanov, ale najmä ich majetok. Z protestov sa totiž 

stali pouličné boje a hromadné rabovačky. Polícia má indície, že sa tamojšie gangy zjednotili, zneužili 

protesty a poštvali ľudí proti polícii s tým, že chcú "zlikvidovať nejakých policajtov." 

Je nespornou pravdou - a kompetentní si už chybu priznali - že zlomiť mladíkovi krčné stavce, 

neposkytnúť mu potrebnú zdravotnú starostlivosť a nešetrne ho prepravovať v policajnej dodávke, je 

otrasné pochybenie. Vyšetrovanie by malo poukázať na vinníka, ktorý by za tento zločin mal dostať 

patričný trest. Podnikatelia, ktorí však v centre mesta prevádzkujú služby a predajne, alebo tam bývajú, 

však za nič nemôžu. Je preto jasné, že protesty sa samotným organizátorom vymkli spod kontroly a 

sledujú úplne iné ciele, ako pôvodne mali. 

Ak totiž ľudia nevidia rozdiel medzi protestom a výtržníctvom, asi by mali sedieť doma.  

 

 

 

 

 



Milan Harvilko: Cieľom je udržať sa na jar 
medzi elitou 

 
Jakub Mitter, 1. ročník Bc., 1. máj 2015 | Šport  

 
 

 

Ani hráči Podbrezovej sa nevyhli zmenám pred jarnou časťou fortunaligovej sezóny. Tie sa netýkajú len 

hráčskeho kádra, zmena na Horehroní nastala aj na trénerskom poste. Nováčik najvyššej súťaže odohrá 

svoje domáce zápasy v Brezne, keďže jeho štadión v Podbrezovej čaká prestavba. O zimnej príprave 

a taktiež nasledujúcej jari sme sa porozprávali s Milanom Harvilkom. 

Ako by ste charakterizovali zimnú prípravu? 

Ako nevydarenú, keďže nám nevyšla po hernej a ani výsledkovej stránke. V prípravných stretnutiach 

sme sa trápili. Musíme preto na ňu čo najskôr zabudnúť a maximálne sa sústrediť na Fortuna ligu. Práve 

v nej sa totiž hrá o dôležité body. 

Boli ste prekvapený, keď bol pár dní pred začiatkom jarnej časti odvolaný hlavný tréner 

Jaroslav Kentoš? 

Samozrejme, že sme ostali so spoluhráčmi zaskočení. Na druhej strane, takéto veci sa vo futbale stávajú. 

  

Ako majú momentálne vaši tréneri prerozdelené kompetencie? 

Tréningový proces a zápasové vedenie sú v réžii trénera Jozefa Moresa, ktorému pomáhajú asistenti 

Marek Bažík s Máriom Auxtom. Koučom brankárov je Branislav Benko. 

  

Jarná časť je pre vás veľmi dôležitá, podstatné sú však aj ciele pred jarnou časťou. Aké 

sú? 

Ako som už spomenul, príprava nám nevyšla, prišla liga a my sa musíme plne koncentrovať už len na 

ňu. Musíme začať robiť na ihrisku to, čo nám v minulosti prinieslo úspech. Cieľom pre jarnú časť je 

zotrvanie medzi slovenskou elitou. 

Svoj prechodný stánok ste našli v Brezne. Ako ste sa tam udomácnili? 

V Brezne sme pôsobili už dávnejšie, hrali sme tam druhú ligu, čiže nie je to pre nás žiadna novinka. 

Viacerí v Brezne, navyše bývame, čiže sa tam cítime ako doma. 

Čo by sa malo zmeniť na vašom štadióne v Podbrezovej? 



Mala by sa rozšíriť severná tribúna a na hlavnej by takisto mali pribudnúť nové sedadlá. Novinkou budú 

umelé osvetlenie, kamerový systém, ale aj vyhrievaný trávnik. Všetci sa tešíme, že budeme mať nový, 

pekný a útulný stánok. Nám hráčom teraz už len ostáva, aby sme vyhrávali a bavili hrou našich 

fanúšikov. Len vďaka tomu bude štadión zaplnený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farár je v práci celý týždeň 

 
Júlia Brižeková, 1.ročník bc., 7. máj 2015 | Študentský život  

 
 

 

 

„Poviem to takto: ak chce niekto povedať, že farári a kňazi nič nerobia, nech príde na faru a dá si taký 

„farársky týždeň“.  Zaručene vám hovorím, že zo sto ľudí bez vnútornej túžby k tejto práci by to vydržali 

tak dvaja veľmi trpezliví flegmatici.“ Aj takýto názor má študentka päťročného magisterského štúdia 

odboru evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave – prváčka Paulína 

Kolesárová.   

Bola pre teba pri podávaní prihlášok EBF od začiatku jasná voľba? Prečo si sa rozhodla 

pre štúdium práve na tejto fakulte? 

Tieto dve otázky majú v mojom prípade spoločnú odpoveď. Už viac ako štyri roky bolo jasné, kde chcem 

byť. A to z jediného dôvodu: túžim pracovať, resp. slúžiť ako farárka ECAV na Slovensku. Ľudia si svoje 

povolanie väčšinou vyberajú, ale pri tejto profesii nestačí moja voľba, ale taktiež povolanie od 

Najvyššieho. A mojím povolaním je, aby som slúžila Bohu celým svojím životom. Aspoň tak to vnímam 

ja a blízki ľudia okolo mňa tiež. 

Máš niekedy pochybnosti, či bolo tvoje rozhodnutie správne?  

Nikdy nepochybujem, či som sa správne rozhodla. Je pravda, že mi bolo ponúkané i vzdelanie na 

umeleckých vysokých školách, ale ja viem, kam patrím, a preto nemám pochybnosti, i keď je štúdium 

často náročné. 

Stredoškolské vzdelanie si ukončila na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Myslíš, že 

v porovnaní so študentmi z iných ako cirkevných stredných škôl máš vďaka tomu 

výhodu? 

Neviem, či je to výhoda, ale určite mám vďaka lýceu dobrý základ v oblasti anglického jazyka. A tiež viac 

rozumiem prednáškam z oblasti religionistiky, cirkevných dejín a podobne, lebo sme sa venovali takému 

úvodu do týchto oblastí. 

Je štúdium na EBF UK  niečím výnimočné? Ako vyzerá bežný týždeň počas semestra? 

Nakoľko neštudujem na inej fakulte súčasne, neviem povedať, či je v porovnaní s inými práve naša v 

niečom výnimočnejšia. Jednou z raritných a výnimočných vecí je pre mňa fakt, že je nás v 1. ročníku v 

odbore evanjelická teológia 18 študentov, a preto je náš vzťah hlbší. Lepšie sa poznáme, máme medzi 

sebou veľmi dobré vzťahy a s mnohými sa stretávame i mimo školských povinností.  Každý deň začína 



ranným stíšením – čo je tiež výnimočné, nie som si totižto istá, či je nejaká fakulta, na ktorej by mali 

každé ráno stíšenia. Tie sa konajú vždy pred začiatkom dňa. Začíname o 8:00 a naše dni sú časovo rôzne 

dlhé. V stredu máme dopoludnia služby Božie, ktoré sú súčasťou nášho rozvrhu a mali by sme sa na nich 

zúčastňovať. Taktiež v stredy mávame popoludní fakultné prednášky, ktoré sú dobrovoľné a zvyčajne v 

inom jazyku – angličtine alebo nemčine. Navštevujem ich rada, lebo si počas nich precvičujem cudzie 

jazyky a aj obsah prednášok je často veľmi zaujímavý. Okrem iného, tieto prednášky vedú rôzni profesori 

a profesorky z európsky uznávaných univerzít, a aj to je dôvodom, prečo bývajú veľmi pútavé. 

Kto je pre teba v oblasti teológie vzorom? 

Toto je veľmi zaujímavá otázka. Asi by som klamala, keby som povedala, že nemám vzor, lebo každý z 

nás určite nejaký vzor má. Ježiš je príkladom všetkému a jednoznačne aj mne – a je mi jedno, či si niekto 

myslí, že je to klišé. Ale samozrejme, že ma ovplyvnili aj ľudia a sú to predovšetkým moji rodičia, ktorí 

sú farármi a ich prácu sledujem od detstva. Sú mi v mnohom oporou i inšpiráciou a samozrejme, aj 

určitým vzorom, ktorý ma vychováva a usmerňuje. Rovnako aj moja krstná mama a starí rodičia sú mi 

v tomto ako farári príkladom. 

Je známe, že farári, či farárky by mali byť dobrí v speve, rovnako ako v písaní kázní tak, 

aby zaujali a poučili zároveň. Čo je tvojou silnejšou stránkou – spev, či písanie, resp. 

prednášanie? 

Táto otázka je tak položená, že keby som jednoznačne odpovedala na hociktorú z možností, znelo by to 

vystatovačne (smiech).  A tak len pokorne poviem, že spievam od detstva a na fakulte navštevujem 

hodiny techniky spevu, kde sa snažím zdokonaľovať, no myslím, že je to počúvateľné. A čo sa týka 

„kázňovky“, nie som odborníkom, nakoľko toho nemám za sebou tak veľa ako bežný farár. Na 

mládežiach a dorastoch mávam slovo alebo výklad celkom bežne a ľudia ešte stále chodia a počúvajú, 

takže to snáď nie je katastrofa. No snažím sa, aby sa to zlepšovalo. 

Existujú názory na cirkev ako napríklad, že farárom a kňazom je dobre, pretože v cirkvi 

sa točí veľa peňazí a aj keď v podstate nič nerobia, sú zabezpečení. Ako by si vyvrátila 

podobné tvrdenie? 

Poviem to takto: ak chce niekto povedať, že farári a kňazi nič nerobia, nech príde na faru a dá si taký 

„farársky týždeň“.  Zaručene vám hovorím, že zo sto ľudí bez vnútornej túžby k tejto práci by to vydržali 

tak dvaja veľmi trpezliví flegmatici. Prečo? Pretože práca farára neznamená troje služieb Božích v 

nedeľu. Práca farára znamená 24-hodinový pracovný úväzok, ktorý nemá úradné hodiny ani pauzy. 

Dokonca ani víkendy – neviem, či si to niekto všimol, ale farár má voľno len vtedy, keď si vyberie 

dovolenku – tak ako každý iný človek, no na rozdiel od ostatných, pracuje aj cez víkendy. Je osobou, 

ktorá musí byť pripravená 24 hodín denne slúžiť. Pritom slúžiť skutočne znamená robiť za „určený 

peniaz.“ Dnes všetci chcú šéfovať a točiť peniaze, tak pokiaľ viem, taký farár toho veľa „nenatočí“ 



(smiech). A pri tom odpracuje oveľa viac hodín ako človek, ktorého plat je aj dvojnásobný oproti tomu 

farárskemu. Je celkom bežné, že ľudia prídu na faru, aby sa porozprávali a je úplne jedno, či je sedem 

hodín ráno alebo pol desiatej večer. A ďalšia vec, farársky byt, je ako dvere otvorené dokorán, mnoho 

ľudí vbehne i vybehne, každý sa cíti ako doma. Skutočne neviem, kto by bol ochotný takýmto štýlom 

vykročiť zo svojej „safe zone“.  Každému, kto takto premýšľa, vravím: poď si skúsiť, aké je to byť farárom 

na týždeň. Čo farárom, ja myslím, že by pokojne stačilo, keby si sa stal/a súčasťou farárovej rodiny, a 

mal/a by si dosť (smiech). Myslím, že hneď by bolo menej nespokojnosti a mudrlantstva. Teraz nechcem 

povedať, že je to zlý život. Ja som Pánu Bohu vďačná, že mi takýto dal, ale chcem tým povedať, že je to 

veľmi náročná práca po psychickej aj fyzickej stránke. Tiež si nedovolím komentovať prácu človeka na 

daňovom úrade alebo stavenisku, rešpektujem ju. No ak si niekto myslí, že môže nadraďovať jednu prácu 

nad inú, nech sa páči, ale trochu rozumnosti v takýchto veciach by niekedy nebolo na škodu.  No, a čo sa 

týka tej zabezpečenosti – bežný farár nemá svoj dom, vždy je to len prechodné miesto. Preto, keď príde 

do dôchodku, musí si hľadať na staré kolená, kde by hlavu zložil tak, aby z toho nízkeho farárskeho 

dôchodku vyžil – takže asi toľko k zabezpečenosti. 

Ako by si zhodnotila študentský život na EBF UK? Tiež chodíte na všelijaké študentské 

párty? 

Toto sa mi hodnotí ťažko, nakoľko nebývam na našom fakultnom internáte, tam zažívajú určite viac 

„študentského života“ ako ja (nesťažujem sa). Mávame školské večierky, posedenia a rôzne iné akcie, 

možno sa dajú nazvať aj slovom „párty.“ Ale čo sa týka párty v mestských kluboch, tak pokiaľ viem, 

niektorí moji spoluškoláci sa ich zúčastňujú. Osobne na tom nevidím nič zlé, ak poznajú mieru a vedia, 

čo sa hodí a čo je veľa. Ja osobne tento druh zábavy nevyhľadávam, lebo je pre mňa zábavou všeličo iné 

ako toto, ale neodsudzujem nikoho, komu sa také veci páčia. 

 

 

 

 

 

 

 



ŠVOK 2015 
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V stredu, 22. apríla, sa konalo katedrové kolo Študentskej vedecko-odbornej konferencie – ŠVOK. Po 

úvodnom príhovore pani prof. PhDr. Danuši Serafínovej, PhD. sa postupne predstavilo sedem 

súťažných prác našich študentov. Ich kvalitu a vynaloženú prácu sa pokúsili obhájiť nie len pred 

publikom, tvoreným študentmi katedry, ale najmä pred porotou zloženou z nášho pedagogického zboru 

– menovite Mgr. EvaBachletová PhD., Mgr. Jana Pazderová, Mgr. Ján Hargaš a doc. PhDr. 

Jaroslav Buček, PhD. Špeciálna vďaka v rámci poroty patrí Mgr. Eve Bachletovej PhD. a Mgr. Jane 

Pazderovej, ktoré sa postarali o chutné občerstvenie pre zúčastnených a vecné ceny pre ocenených 

súťažiacich. 

  

Súťažné práce 

Prvou prácou boli videá na tému Cesta do školy, pod ktorú sa autorsky podpísali Soňa Kolenčíková 

a Slavomír Held, prváci magisterského  stupňa. Ako prezradili už na začiatku ich prezentácie, podnet na 

vytvorenie tohto formátu získali z kreatívneho televízneho štúdia ako jedno zo zadaní. Venujú sa v nej 

novej forme „Smartphone Journalism“, kde sa pri tvorbe reportáže využíva práve smartphone. 

Denisa Gdovinová, Ria Gehrerová, Kristína Janščová a Katarína Kiššová nám ako druhé v poradí 

predstavili ich príspevok s názvom „Ako štátne nemocnice nakupujú lieky?“. Predmetom práce 

bolo sledovanie a porovnanie nákupu dvadsiatich najpoužívanejších liekov v trinástich nemocniciach. 

Údaje získavali prostredníctvom rozosielania žiadostí o ich poskytnutie, na ktoré sú nemocnice povinné 

odpovedať. Ich výsledným zistením bol značný nepomer v nákupných cenách liekov. Zaujímavosťou je, 

že dievčatá s touto prácou vyhrali tento rok českú súťaž investigatívnych textov „Achillova pata“. 

O spropagovanie našej univerzity a katedry sa spoločne postarali Andrea Vozárová, Peter Petráš 

a kolektív, ktorí v rámci vyučovania vytvorili krátke promo videá. V spolupráci s materskou školou 

vytvorili video so  sloganom „Raz budem...“, ktoré predstavuje všestranné možnosti štúdia na Univerzite 

Komenského. Rovnako pútavo ukázali v ďalšom príspevku možnosti uplatnenia absolventov našej 

katedry – od investigatívneho žurnalistu až po moderátorku módnych relácií. Okrem týchto videí 

predstavili súťažiaci aj zostrih z príprav obidvoch projektov. 

Štvrtou prezentovanou prácou bola špeciálna relácia „Prezidenti z druhej ruky“, ktorú pre 

študentskú internetovú televíziu MC2 pripravil Tomáš Verníček. Išlo o predvolebnú diskusiu 

s kandidátmi na prezidenta, odvysielanú v čase minuloročných prezidentských volieb. Rozhovory sa 



odohrávali v priestoroch kníhkupectva Martinus a zobrazujú kandidátov aj z úplne iných uhlov, z akých 

ich v bežných diskusiách poznáme my. 

Pod vedením doc. PhDr. Márie Follrichovej, PhD. vznikol v zimnom semestri školského roku 2014/2015 

projekt 25 interview – Zborník rozhovorov k 25. výročiu Nežnej revolúcie, ktorý nám 

predstavili Dušana Lukáčová a Branislav Sarňák. Na zborníku pracoval tím študentov prvého ročníka 

magisterského stupňa. Ako hovorí názov, ide o symbolický počet – 25 rozhovor s ľuďmi rôzne spojenými 

s touto udalosťou a to napríklad s Matúšom Kostolným, Mariánom Leškom, Václavom Mikom, Júliusom 

Viršíkom a inými. 

Mozaika storočia – práve taký je názov rozhlasovej relácie na rádiu Devín, na ktorej výrobe sa 

podieľajú naši študenti a rovnako sa rozhodli svoje úsilie predstaviť na konferencii. Anna Jaceková, 

Rebeka Révészová, Michaela Žureková, Matej Korpáš a Tomáš Gelinger nám priblížili príbehy 

niekoľkých zaujímavých osobností a významné udalosti národných dejín – Slovenské národné povstanie 

očami Miloša Bobockého, ktorý šifroval správy medzi Veľkou Britániou a ČSSR, príbeh Tomáša Radila, 

ktorý strávil 14 rokov v poľskom koncentračnom tábore Osvienčim, Karpatsko-dukliansku operáciu 

prerozprávanú pomocným lekárom Gustavom Singerom, Februárový prevrat v roku 1948, ktorý uväznil 

Hildu Múdru na Slovensku, či cirkevné procesy pohľadom akademického maliara Ladislava Záborského. 

  

Poslednou prezentáciou bola práca Danky Bednárovej a Andreja Galicu „Legenda spod Krakovej 

hole“. Ich cieľom je natočiť dokumentárny film o jaskyniach a jaskyniarstve, zachytiť historické aspekty 

a pohľady na jaskyne v minulosti. Podporou v celom projekte je pre nich Peter Holúbek, predseda 

Slovenskej speleologickej spoločnosti. V rámci filmu by radi vytvorili aj hudobné CD s tematickou 

hudbou, použitou priamo v snímke. Okrem ich plánu na natáčanie predstavila dvojica aj ich 

marketingovú stratégiu pri tvorbe projektu. 

Vyhodnotenie 

Po náročnom rozhodovaní sa porota poradila a výsledky konferencie boli nasledujúce: 

1.       miesto - Andrea Vozárová, Peter Petráš - promo videá 

2.       miesto - Danka Bednárová a Andrej Galica - Legenda spod Krakovej hole 

3.       miesto - Anna Jaceková, Rebeka Révészová, Michaela Žureková,  

                           Matej Korpáš a Tomáš Gelinger - Mozaika storočia  

 

 

 



Ruská ruleta 
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Väčšia komunita, u ktorej spoločnosť pripúšťa nadmerné pitie alkoholu, snáď ani nie je. My študenti sa veselo opíjame 
a rodičia, pedagógovia, aj starší kamaráti to berú ako súčasť post-puberty. Vidieť potácajúceho sa človeka v ranných 
hodinách v Mlynskej doline nie je nič výnimočné. Stačí, že zvláda prísť do školy. 

Visí to vo vzduchu. Otázka, ako človek po piatich, šiestich rokoch naskočí do vlaku menom normálny 

život. Ako zabráni tomu, aby ho promile neurčité každý tretí deň nezničilo? V tejto chvíli to môže pre 

nás znieť ako banalita. Aj keď sme ako neplnoletí pili za kostolom, aj vtedy to nebolo nič vážne. 

Keď sa stane štyridsiatnik alkoholikom, okolie si to väčšinou všimne pomerne skoro. Má problémy 

v práci, zanedbáva rodinu a priateľov, nestará sa o seba. Keď sa stane alkoholikom človek pod dvadsať 

päť, jeho najbližší si pred tým často zakrývajú oči, až kým nie je neskoro. Kráča po hranici tenšej ako 

hodvábny papier. Spadne. A sám sebe tvrdí, že je to úplne normálne. Skôr či neskôr ho jeho kamaráti 

opustia. Chcú si založiť rodinu, alebo budovať kariéru. Aj on by chcel. „Na škole nezáleží, čoskoro 

dostanem lepší „džob“ a potom všetci uvidia, “ mrmle si po nociach, keď nemôže spať. Potom prídu na 

rad zdravotné a finančné problémy. Predsa len, alkohol niečo stojí, a „pártyman“ bez praxe v liehovom 

opare veľa pracovných možností nemá. Začalo sa to ako nevinná hra, bežná pre mnohých študentov. 

Skončilo to na periférii spoločnosti. Štatistiky narastajú, no rovesníci majú na očiach stále tú istú 

nepriehľadnú pásku s nápisom: „Veď sme ešte mladí“. 

Prosím, všímajte si svojich príliš často veselých kamarátov. Nenechajte ich hrať ruskú ruletu so svojou 

budúcnosťou.  

 

 

 

 

 

 

 



Plánovanie alebo boj proti prokrastinácii 
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Štúdium, práca, koníčky a celkovo život nie sú tak samozrejmé činnosti, ku ktorým by sa človek dostával 

spontánnym prežívaním svojich dní. Byť YOLO, free a super nezávislý chce veľkú dávku bezodnej 

pamäte a rozvinuté plánovacie schopnosti alebo jednoducho – kvalitný diár. 

  

Záľuba alebo nutnosť 

Priznám sa, že patrím k ľuďom, ktorí sa v diároch, plánovačoch, zakladačoch, zápisníkoch doslova 

vyžívajú a som schopná mať niekoľko diárov zameraných na rôzne odvetvia môjho života. Avšak verím, 

že existujú ľudia, pre ktorých znamená diár doslova záchranu ich štúdia či kariéry. Niekto si jednoducho 

nedokáže zapamätať všetky povinnosti, ktoré ho čakajú a čo si nezapíše, skrátka neexistuje. 

 

Pomocníci 

Už len samotná existencia diára či zápisníka je veľká pomoc pre všetkých zábudlivcov. Avšak aj napriek 

rôznym dizajnom, tvarom a farbám sa dá diár sprehľadniť ešte viac. K tomu prispejú zvýrazňovače, 

farebné lepiace papieriky, nálepky, spinky či záložky. Dokonca existuje už množstvo výrobcov, ktorý 

svojim zákazníkom ponúkajú úplné originálne vytvorenie vlastného diára, ktorý bude spĺňať predstavy 

svojho vlastníka.  

Na internete sa dá nájsť množstvo videí s návodmi, ako si skrášliť či zlepšiť svoj diár vlastnoručne priamo 

doma a za oveľa menšie výdavky, ako keď si človek kúpi už hotový, na prácu pripravený diár.  

  

Nezabudnúť 

Pri kúpe diára treba dbať hlavne na niekoľko jeho kritérií. Okrem výzoru, ktorý je pre mnohých 

najpodstatnejší, dôležitá napríklad aj veľkosť. Vedzte, že ak nosíte kabelku zavesenú na ruke alebo aj cez 

rameno, budete ďakovať všetkým svätým, že ste si kúpili malý a hlavne ľahký diár či zápisník. 

Samozrejme, že keď potrebujete mať vyslovene denné plánovanie s hodinovým rozložením, budete 

potrebovať o čosi väčší diár. 

Najčastejším problémom všetkých, ktorí sa rozhodnú svoj život viac zorganizovať je, že aj keď si 

zaobstarajú nový diár či zápisník, aj keď si nakúpia rôzne farebné perá a nálepky, tak si jednoducho 

zabudnú veci zapisovať. Alebo si ich aj zapíšu, ale potom už diár neotvoria ako je mesiac dlhý. 



Avšak môžete mi dôverovať, že aj keď sa diár zdá byť ako tá najväčšia banalita na svete, dokáže 

v mnohom pomôcť. Napríklad vedieť si plánovať akcie, vhodne rozvrhnúť čas, vyhnúť sa prokrastinácii 

a napokon – všetko stíhať včas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,Architektúra je chorobou, ktorá ťa poznačí a už nič 
iné nechceš" 
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Barbora má 22 rokov a študuje na Fakulte architektúry na STU v Bratislave. V súčasnosti je v treťom 

ročníku a mne sa podarilo ju nachvíľu zastaviť v rysovaní a spýtať sa jej na pár otázok o jej škole. 

  

Na začiatok veľmi obligátna otázka, prečo si sa rozhodla študovať architektúru? 

Vždy som chcela robiť niečo kreatívne. Niečo, kde môžem vyjadriť svoj názor a postoj k rôznym veciam. 

Myslím, že pomocou architektúry sa dá ovplyvniť veľmi veľa. A tiež od malička som mala skôr tendenciu 

si niečo stavať, ako sa hrať s bábikami. Takže technika mi bola blízka. 

Architekti sú známi tým, že v podstate nikdy nespia. Ako je to u teba? Stíhaš učenie aj 

voľný čas? 

Je to pravda. Sú obdobia, kedy si musím vystačiť s chabými tromi alebo štyrmi hodinami spánku 

niekoľko dní za sebou. Ale vždy je to moja vina, že som si nerobila veci poctivo dopredu a nechala som 

si to na poslednú chvíľu. Škola je náročná, dáva nám všetkým zabrať. Každý profesor chce mať všetky 

zadania dokonalé, či už po obsahovej alebo grafickej stránke. Ale myslím si a viem, že sa to dá všetko 

stíhať, ak si správne rozložím čas. To je asi to najťažšie pri tej kope projektov a prác. Ale po tých pár 

rokoch na škole som sa naučila, ktoré veci mi trvajú dlho, takže si to viem lepšie zariadiť a mám aj voľno 

na iné aktivity. Aj keď, aj tie iné sa týkajú architektúry. 

Okrem veľkého entuziazmu a talentu, ktorý musí mať asi každý, kto sa rozhodne študovať 

architektúru, čo pre svojich študentov ponúka škola? 

Pochopenie. Myslím, že ma nikto iný nechápe, keď prídem niekam zronená, že už som prerábala na 

piatykrát ten a ten pôdorys. Niečo mi nevyšlo a musím odznova začať kresliť. Prídem do školy a stačí 

jeden pohľad na výkresy a všetci vedia, že ťa čaká ešte dlhá cesta do finále. Krásne na tom je, že aj keď 

sme si navzájom budúca konkurencia, tak si pomáhame, konzultujeme, prípadne si posúvame 

vypracované zadania s istotou, že ten druhý by to pre mňa spravil tiež. Škola mi takisto ponúka veľké 

množstvo aktivít, ako sú rôzne workshopy, súťaže, pracovné týždne na detašovanom pracovisku 

v Banskej Štiavnici a v neposlednom rade párty. 



Na každej škole sa nájde niečo, čo straší študentov v spánku. Aký predmet to je u vás 

a naopak, ktorý máš najradšej? 

Väčšinu študentov straší Staviteľstvo. Nemajú ho radi a je z neho aj jedna z najťažších skúšok. Predmet 

to je zaujímavý a veľmi potrebný pre architekta. Bez stavebných detailov a schopnosti rozoznať význam 

čiar na výkresoch, akoby architekt ani nebol. Mňa osobne tento predmet baví. Je však náročný na čas 

kvôli rysovaniu a ohodnotenie je veľmi prísne. To ma potom trochu demotivuje. A predmet, ktorý ma 

baví najviac? Ťažko povedať. Avšak Ateliér – náš najdôležitejší predmet za 10 kreditov, baví asi každého. 

Je to priestor, kde je možné vyjadriť svoj štýl a to, akú architektúru chcem tvoriť. Je to priestor pre mňa. 

 

Je architektúra skôr o učení sa matematiky, vzorcov a teórie alebo o umeleckom talente 

a dobrej predstavivosti? 

Matematika a teória sú veľmi vhodné a dosť často pomôžu na našich technických predmetoch. Dajú sa 

potom o čosi jednoduchšie zvládnuť, ale myslím, že to nie je vôbec ťažisko našej školy. Talent určite 

nejaký musí byť a predstavivosť jednoznačne. Spojením týchto zručností vznikne dokonalý študent na 

FASTU (Fakulta architektúry STU). 

Viem, že si sa zúčastnila už na nejakých projektoch, ktoré zahŕňali vycestovanie do iných 

miest na Slovensku. O čo išlo? 

Cestujeme vždy, keď sa dá. Architekti majú radi výlety. V rámci Ateliéru dostávame pozemky a zadania 

mimo Bratislavy a je veľmi vhodné si ísť obzrieť okolie, rozanalyzovať a zistiť, čo znesie dané prostredie 

a čo už nie. Je to veľmi dôležitý proces na začiatku každej ateliérovej tvorby. Keďže naša škola má 

detašované pracovisko v Banskej Štiavnici, ktoré my môžeme spokojne využívať na prácu, oddych 

a načerpanie nových síl. Je to pre nás milované miesto. 

Je verejne známe, že väčšina absolventov vysokých škôl má po ukončení štúdia problém 

s uplatnením v obore. Ako je to u vás? Pomáha aj v tomto smere škola? 

U nás je to tiež veľmi ťažké. Šesť písmen pred menom, ale to nič neznamená. Je fajn niekde praxovať už 

počas štúdia v zabehnutých ateliéroch a tak sa dostať do povedomia architektov. Niekto si vás všimne, 

možno zamestná. Od školy máme povinnú prax počas letných prázdnin, za ktorú máme zápočet. Je však 

ťažké nájsť vhodné pracovisko, kde vám prax dovolia vykonávať.  

Viem, že tento rok sa zúčastníš študijného výmenného pobytu ERASMUS. Kam to bude 

a čo ťa tam čaká? 



Idem do Španielska – San Sebastián. Veľmi sa teším a čakala som tri roky na túto príležitosť, keďže nás 

púšťajú na Erasmus až po treťom ročníku. Máme vraj veľa technických predmetov a doháňa ich, by bolo 

náročné. 

Nemáš strach, že by si to spolu so štúdiom architektúry v Bratislave nestíhala? 

Istý strach tam je, keďže ma po návrate čaká bakalárska práca, obhajoby a uznanie predmetov. Ale však, 

čo tam potom. Nejako bolo, nejako bude. Kto by sa nebál? 

Keďže si už v treťom ročníku, presne v polovici štúdia, tak ma láka spýtať sa ťa, či si ešte 

svoje rozhodnutie študovať na STU neoľutovala a či ťa to stále baví? 

Neoľutovala. V žiadnom prípade. Aj keď niekedy mi behá hlavou, čo tu ja na tejto škole robím? Ale to sú 

iba ,,depkárske“ nevyspaté myšlienky. Architektúra je chorobou, ktorá ťa poznačí a už nič iné nechceš. 

Taká malá droga. Veď architektúra je všade. Aj tam, kde by sme ju nehľadali. Mňa nadchla ešte viac 

počas štúdia. Baví ma to aj vďaka tichej súťaživosti medzi študentami. Každý chce tak trochu vytŕčať 

z davu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Litva je super krajinou na jeden semester, no žiť 
tam dlhšie, to si neviem predstaviť.“ 

 
Jakub Kocourek, 1.ročník Bc., 21. marec 2015 | Študentský život  

 
 

 

Žofia Prokopová je študentkou 5. ročníka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V zimnom semestri 

tohto akademického roka strávila, v rámci európskeho študijného programu Erasmus, pár mesiacov 

v pobaltskej Litve. Rozhodol som sa preto porozprávať sa s ňou o tomto krátkom pobyte na severe 

Európy. 

Na úvod teda jednoduchá otázka. Prečo práve Litva? 

Musím sa priznať, že rozhodnutie ísť na Erasmus práve do Litvy bolo veľmi prvoplánové. Spočiatku som 

zvažovala Holandsko či Rakúsko, avšak na stretnutí s Erasmus koordinátorkou som sa dozvedela, že 

v ponuke máme aj Litvu a boli tam voľné 4 miesta a nakoľko sa na Erasmus  hlásil aj môj priateľ, bolo 

rozhodnuté a do Vilniusu sme vycestovali spolu (úsmev).  V procese vybavovania potrebných 

dokumentov sme sa ale dozvedeli, že na univerzite v Kaunase, druhom najväčšom meste Litvy, kam sme 

mali pôvodne ísť, nemali dostatočný počet predmetov v angličtine, avšak Litva nás lákala natoľko, že 

sme oslovili inú univerzitu vo Vilniuse ( Mykolas Romeris University ), kam nás aj zobrali. 

Vašej ceste na pobrežie Baltského mora však predchádzalo výberové konanie. Z čoho 

pozostávalo? 

Výberové konanie pozostávalo z vyplnenia prihlášky a prípravy dokumentov, ktoré sme prikladali 

k prihláške ( životopis, certifikáty, potvrdenia atď) a následne z pohovoru priamo na našej fakulte pred 

komisiou v anglickom jazyku. Cieľom pohovoru bolo najmä zistiť jazykové schopnosti a motiváciu ísť 

študovať do zahraničia. Body sa udeľovali nielen za úspešnosť na pohovore, ale aj za rôzne mimoškolské 

aktivity a následne bol zostavený zoznam prijatých študentov. 

Okrem Litvy ste so svojím priateľom podnikli aj výlety do Estónska, Lotyšska, či Fínska. 

Ktoré z týchto miest ťa najviac oslovilo? 

Každé jedno z pobaltských hlavných miest je niečím špecifické a iné a v každom je cítiť vplyv iných 

kultúr. V lotyšskej Rige žije takmer 30% Rusov a bývalý režim je tam stále veľmi viditeľný. Tallin, ako 

hlavné mesto pobaltskej krajiny, najbližšie k severským štátom, je viac ovplyvnený severskou kultúrou 

a Helsinki sú nádherné, avšak o bohatej histórii a množstve architektonických pamiatok sa 

nedá  hovoriť, nakoľko ide o pomerne mladé mesto. Mne osobne sa z pobaltských miest najviac páčil 

Vilnius a nádherná bola aj Kodaň, kam som taktiež vycestovala počas semestra v zahraničí. 



Vedela by si si po semestri strávenom v Litve predstaviť, že by si si tu našla prácu a zostala 

tu žiť dlhodobejšie? 

Myslím si, že aj napriek tomu, že väčšina študentov sa snaží ísť na Erasmus na západ od Slovenska a aj 

na naše rozhodnutie reagovali ľudia zvláštne, Litva je super krajinou na jeden či dva semestre. Je však 

dôležité, aby si študenti vybrali správnu školu, kde si vyskúšajú niečo iné ako doma, keďže vzdelávací 

systém sa neodlišuje až tak viditeľne v porovnaní s inými krajinami. Osobne som bola prekvapená či už 

prístupom vyučujúcich a možnosťami, ktoré škola ponúka študentom, ktoré mi na Slovensku chýbajú, 

avšak dlhodobejší život si v Litve predstaviť neviem aj kvôli počasiu, ktoré bolo v zimných mesiacoch 

veľmi depresívne. 

Erasmus to však nie je len štúdium. Erasmus, to je aj spoznávanie nových mladých ľudí 

z celej Európy. S ľuďmi ktorej národnosti si sa mala možnosť stretnúť počas tých pár 

mesiacov strávených vo Vilniuse? S ktorými z nich si si najviac rozumela? 

My sme mali veľké šťastie, že „erasmákov“ nás bolo vyše 150  na našej škole a bývali sme všetci spolu na 

internáte pár minút od školy. Z tohto dôvodu sme sa nerozdelili podľa národností a neseparovali, ale 

snažili sme sa miešať skupinky. Najviac zastúpenou krajinou bolo Francúzsko, potom paradoxne 

Slovensko, veľmi veľa bolo aj Španielov, Turkov a Talianov. Avšak súčasťou Erasmus rodiny boli aj 

Gruzínci, Číňania či Kórejčanky, z ktorých jedna z nich bola aj moja spolubývajúca. 

 

Akí ľudia sú Litovčania? A čo litovskí chlapi? 

O Litovčanoch sa hovorí, že sú odmeraní a chladní, asi kvôli tomu počasiu (smiech). Aj napriek tomu, že 

všetky predmety sme mali so spolužiakmi z Erasmu a s Litovčanmi sme sa na hodinách nestretávali, tí 

s ktorými sme mali možnosť prísť do kontaktu boli veľmi milí a najmä členovia ESN (Erasmus Students 

Network) boli vždy ochotní pomôcť a poradiť. O Litovčankách si všetci myslia, že sú iba blondíny 

a priznám sa, že aj ja som bola o tom presvedčená, nie je to pravda a dievča s tmavými vlasmi nie je 

rarita. Avšak chlapi sú svetlí takmer všetci, takže nič pre mňa. 

 Ak by si mala uviesť aspoň 3 dôvody, prečo by sa naši študenti mali rozhodnúť 

absolvovať Erasmus, ktoré by to boli? 

Erasmus mobilita ako taká, je výborná príležitosť pre študentov zažiť niečo iné, spoznať nových ľudí 

a vyskúšať si štúdium v cudzom jazyku. Pre ambiciózneho a aktívneho študenta vysokej školy, ktorého 

cieľom nie je iba chodiť zo seminára na seminár a prechádzať skúškami, by mal byť Erasmus popri iných 

mimoškolských aktivitách, samozrejmosťou. Stále viac a viac sa stretávam s prípadmi, kedy 

zamestnávatelia uvádzajú ako podmienku prijatia do zamestnania absolvovanie minimálne jedného 



semestra na univerzite v zahraničí. Samozrejme nejde iba o štúdium, ale aj o nové kontakty, priateľstvá, 

zlepšovanie si cudzieho jazyka aj na odbornej úrovni rozvíjanie osobnosti. 

Viem o tebe, že Litva nebola tvojou prvou zahraničnou cestou. Ktoré ďalšie miesta sa ti 

podarilo navštíviť? V ktorom z nich si sa cítila najlepšie? 

Po prvom ročníku na vysokej škole som vycestovala do Spojených štátov v rámci programu Work and 

Travel, čo bola taktiež výborná skúsenosť a možnosť ako stráviť leto, zarobiť si, cestovať, zdokonaliť si 

angličtinu a získať k tomu kopu zážitkov. Dva roky som pôsobila v študentskej organizácii AIESEC, 

ktorej hlavnou činnosťou je najmä sprostredkovávanie stáží pre študentov v zahraničí a aj ja som sa 

rozhodla vycestovať na jednu takúto na Filipíny, ktoré som si zamilovala. Vyskúšala som si aké je to žiť 

mesiac a pol v jednom dome s 15 ľuďmi z 11 krajín z celého sveta, pracovať s deťmi z úplne iného 

sociálneho prostredia a získala priateľov, s ktorými som doteraz v kontakte. Okrem Manily sa nám 

podarilo precestovať aj iné miesta na Filipínach a navštívila som aj Taiwan. Juhovýchodná Ázia si ma 

získala asi najviac a vedela by som si predstaviť tam aj žiť nejaký čas. 

Súčasťou Erasmu je aj finančná podpora zo strany Európskej únie pre zúčastnených 

študentov v podobe grantu. Bola podľa teba táto podpora dostatočná, alebo si bola nútená 

žiadať o finančnú podporu aj svojich rodičov?  

Výška grantu sa prideľuje podľa tabuľky a závisí od krajiny. V našom prípade by grant bol aj teoreticky 

dostatočný, avšak finančná podpora od rodičov bola nevyhnutná vzhľadom na náklady na cestovanie 

a počet miest, ktoré sme navštívili. 

Pociťovali ste to, že od 1.1.2015 sa Litva stala členom eurozóny? 

Všetky  ceny boli zobrazené duálne, čo nám veľmi uľahčilo nakupovanie a ušetrili sme si zdĺhavé 

prepočítavanie, ale zdražovanie sme veľmi nepocítili, keďže v januári sme sa do Litvy vrátili iba na pár 

dní.  

 

 

 

 

 

 



Káva v zajatí mýtov 

 

Monika Tibenská, 2. ročník Bc., 26. apríl 2015 | Zaujímavosti  

 

 

 

Tichý bzukot mlynčeka na kávu. S vychádzajúcim slnkom sa po kuchyni šíri vôňa zomletej kávy. Jemná 

para vriacej vody zahalí rozospatú tvár. V šálke sa pod prúdom vody penia a stáčajú rozdrobené zrnká. 

Pery prahnú po prvom dotyku rannej kávy, no odvšadiaľ je počuť o náraste srdcových chorôb, ktorých 

príčinou má byť aj káva. Skôr, ako sa vzdáte svojho vytúženého dúšku energie, spomeňte si na 

nasledujúce fakty a mýty. 

Žiadny výskum, len dohady 

Doposiaľ neprebehol žiadny rozsiahly výskum, ktorý by dokázal, že káva je zdraviu škodlivá. Stala sa 

obeťou rôznych mýtov, neúplných a prekrútených informácií. Napríklad dehydratácia. Výskum 

uskutočnený American College of Sports Medicine zistil, že kofeín neznižuje hydratáciu tela. Štúdie 

dokonca dokázali, že konzumácia kávy v primeranom množstve môže mať rovnaké hydratačné účinky 

ako voda. 

Kofeín, ktorý sa nachádza v káve, napomáha spaľovaniu tukov. Tukové kyseliny z tukových zásob sa 

štiepia na voľné mastné kyseliny. Je však potrebné uvedomiť si, že tento efekt sa výrazne minimalizuje 

pridávaním cukru a mlieka do nápoja. 

Mnohí športovci pijú kávu pred svojim športovým výkonom kvôli zlepšeniu výsledkov. Kofeín zvyšuje 

adrenalín v tele, no dôležitejšia je pre nich stimulácia centrálneho nervového systému a následné 

zvýšenie prahu bolesti. To spôsobuje oddialenie času vyčerpania a umožňuje podanie maximálneho 

výkonu. 

Nie je káva ako káva 

Ľudia s veľmi pomalým metabolizmom sa po pití kávy nemusia cítiť dobre. Práve u nich je vyššie riziko 

srdcových chorôb, či zvýšeného tlaku. Pre týchto ľudí je lepšie ju zo svojho režimu vynechať. 

Na tom, akú kávu pijete, naozaj záleží. Pri výrobe instantnej kávy sú používané zrná nižšej kvality, 

ktorých chuť a aróma sú neporovnateľné s čerstvo namletými kávovými bôbmi. Tie majú navyše viac 

antioxidantov ako zelený čaj alebo horká čokoláda. 

 

 

 



Vôňa kníh alebo umelosť počítačových riadkov? 

 

Roberta Gregorová, 1.ročník Mgr., 26. apríl 2015 | Zaujímavosti  

 

 

 

V tejto dobe je cena veľakrát hlavný dôvod, prečo ľudia rozmýšľajú, či si danú knihu kúpiť či nie. A čo 

také elektronické čítačky? 

Elektronické čítačky šetria oči 

Čítačky sú určené na čítanie kníh v elektronickej podobe a sú vybavené technológiou elektronického 

atramentu, ktorá dokonale napodobňuje bežný papier. Takýto typ displeja je statický a oči sa pri čítaní 

neunavujú. Priznám sa, že aj ja som podľahla elektronickej čítačke, ktorá mi je skvelým priateľom na 

cesty, vďaka jednoduchému malému baleniu, všetkých kníh, ktoré mám rada, či potrebujem. Aj keď 

prvotná investícia je síce o niečo vyššia, myslím si, že vášniví čitatelia, ktorí držia knihu v ruke takmer 

nepretržite, určite nakoniec ušetria. 

Ak ste čítali predtým pravidelne, je veľmi pravdepodobné, že vám čítačka zvýši chuť do čitateľských 

zážitkov. Za jej najväčšiu výhodu, okrem toho, že mám poruke toľko kníh koľko sa mi zachce, bez 

ohľadu na to akú veľkú mám kabelku, je aj to, že večer v posteli môžem zhasnúť svetlo a čítať, keďže 

čítačka je podsvietená. Navyše je energeticky veľmi šetrná a bez nabitia vydrží týždne. V čítačke si 

prečítate dokonca aj noviny. Napríklad pri zaplatení Piana môžete mať každé ráno kompletné 

informácie v čítačkovom formáte.   

Nie je kniha ako kniha 

Tu sa však dostávame k inému významu kníh. Niektorí ľudia na pravé knihy nedajú nikdy dopustiť. Pre 

milovníkov vône papiera, knihu nikdy nenahradí umelosť počítačových riadkov. Milujú ten pocit držať 

ich v ruke, robia si vlastné domáce knižnice a nechcú stratiť tú pravú atmosféru z ich listovania 

a šuchotania stránok. Každý sa musí rozhodnúť sám, ktorá alternatíva je pre neho lepšia. Nie je kniha 

ako kniha. Technológiám však patrí budúcnosť. 

Na jednom mieste môžete mať všetky obľúbené knihy, stále budú pri vás a navyše aj ušetríte. Na 

druhej strane, papierové kniha je čosi viac. Často pre ľudí predstavuje úlovok, výstavný kus, či súčasť 

zbierky. Každopádne ide o zaujímavú alternatívu, ktorá určite osloví nejedného čitateľa. 

Myslím si, že každý by si mal nájsť čas na čítanie. Či už pred spaním, cez víkend alebo aj počas cesty 

v autobuse. Literatúra by mala byť súčasťou nášho každodenného života a nezáleží na tom, v akej 

podobe po nej siahneme. 

 



Farmárska revolúcia 

 
Romana Gogová, 3. ročník Bc., 21. apríl 2015 | Zaujímavosti  

 
 

 

Čerstvá zelenina je to najlepšie, čo môžeme na svojich tanieroch nájsť. Čo však s tým, ak typická chuť 

zeleniny chýba? Vo veľkých obchodných reťazcoch nás lákajú pulty plné zeleniny či ovocia, ktorá vyzerá 

naozaj chutne. No chuť je práve to, čo jej chýba. Mnohé projekty sa ale túto situáciu snažia zmeniť a 

vylepšiť. 

Slováci sa môžu popýšiť skvelou vodou, poľnohospodárskymi zručnosťami, a najmä kvalitnou pôdou. 

Preto stojí na mieste otázka, prečo by sme mali zabudnúť na to, ako chutí domáca paradajka? To, že 

dozrel čas na „revolúciu“, si uvedomili aj slovenskí farmári a pestovatelia, ale aj obyčajní ľudia. Boj za 

kvalitu potravín sa už začal. Je úplne bežné, že sa rodiny, ale aj jednotlivci vracajú k tradičnému spôsobu 

pestovania. Oprašujú staré knižky, čerpajú informácie od starých rodičov. 

 „Debničkové“ podnikanie, keď vám malo-farmár, alebo pestovateľ priamo domov prinesie debničku 

plnú čerstvej a hlavne domácej zeleniny a ovocia. Je to skvelý spôsob ako získať kvalitné potraviny. 

Podobný projekt už začal v Trenčíne, Bratislave, Trnave, Poprade a v Bánovciach nad Bebravou. 

Debničková vlna sa pomaly rozširuje do iných miest po Slovensku. Vznikajú aj farmárske trhy, kde si 

môžete kúpiť všetko čo potrebujete z domácej výroby či z pestovania. Podobné projekty sú bežné 

v každom väčšom meste. 

 

Ani mladým ľudom to, aké potraviny jedia, nie je jedno. Všetci si chcú dopriať kvalitu a domáce výrobky. 

Mnohí namiesto toho, aby kupovali, sami pestujú. Ani to, že nemajú dom so záhradkou ich neodrádza. 

Po celom Slovensku, najmä vo väčších mestách, sa preto vytvárajú komunitné záhrady. Sú to plochy 

zeme, na ktorej pestujú skupiny ľudí  zeleninu a ovocie. Úrodu si potom rozdelia. Je to skvelý spôsob, 

ako si jednoduchým spôsobom dopestovať potraviny, zmysluplne využiť voľný čas a čosi sa aj priučiť. 

Rovnako rozšírené je už aj balkónové pestovanie. V malom si na balkóne alebo lodžii ľudia pestujú 

všetko. Aj keď sa takýmto spôsobom nedajú vypestovať veľké zásoby, snažia sa byť samostatnejší. 

V kvetináčoch sa dá dopestovať všetko od byliniek, cez paradajky až po šaláty a zemiaky. Využiť každý 

kúsok sa takto snažia najmä ľudia, ktorí žijú v malých bytovkách na preplnených sídliskách. Je to 

výborný spôsob, ako si aspoň v malom splniť svoj sen o záhradke.  

Zapojenie sa do podobných projektov neodľahčí len peňaženku. Nadšenci získajú skvelú záľubu, 

perfektné skúsenosti  a kvalitnú zeleninu a ovocie. 
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Doprava v kocke - LEGO nie je len pre deti 

 

Danka Bednárová, 1. ročník Mgr. , 20. apríl 2015 | Zaujímavosti  

 

 

 

Múzeum dopravy je jedna z tých budov, ktoré bratislavské ulice ukrývajú a ukážu ju iba tým, ktorí sa 

vydajú na cestu k nej. Ak ste múzeum ešte nikdy nevideli naživo, budete priam uchvátení jeho 

architektúrou, ktorá si zachovala svoj ráz aj v dnešnej dobe. A ak tam zavítate do 29. apríla, budete sa 

môcť pokochať aj vydarenými dielami prvého slovenského LEGO fanklubu TatraLUG.  

Takmer na nerozoznanie od originálu 

Približne na 100 m2 sa tu nachádza asi 200 exponátov, a to všetko zo stavebníc LEGO. „Výstavu zatiaľ 

navštívilo 4200 návštevníkov múzea,“ prezradila pre Webjournal Anastázia Friedrichová, kultúrna 

manažérka Múzea dopravy. 

Najväčším lákadlom je určite LEGO mesto s jazdiacim vláčikom, ale aj samotné vystavené modely. „Za 

povšimnutie určite stojí austrálsky kamión Road Train, model historickej bratislavskej električky číslo 

38 či lietadlo Boening 777 Dreamliner,“ predstavil nám niektoré z modelov René Virsík z LEGO 

fanklubu TatraLUG.  

Dostali ste chuť zahrať sa s LEGOM? 

Na tejto výstave sa nemusíte na vystavené modely len pozerať, ale postaviť si aj vlastné. I keď je to skôr 

parketa pre tých menších, možno sa z vás vykľuje ďalší nadšenec LEGA a nový člen TatraLUG-u. 

„Možnosť postaviť si „svoje dielko“ je tiež atraktívnou činnosťou, aj keď dnes už každé dieťa má LEGO 

pravdepodobne doma. U nás je to s pridanou hodnotou – atmosféra starej stanice, perón s 

historickými rušňami, vôňa oleja či historické automobily,“ opisuje výnimočnosť výstavy Anastázia 

Friedrichová. „LEGO bolo v detstve jednou z tých hračiek, pri ktorých som dokázal presedieť celé 

hodiny. A tie modely sú naozaj skvelé a detailné,“ hovorí o svojich dojmoch z výstavy študent Andrej. 

Slovensko nadšencov LEGA, ktorí spolu s múzeom za touto výstavou stoja, nemá až tak dlho. Fanklub 

vznikol v roku 2012 a podľa slov Reného Virsíka z TatraLUG-u bolo hlavným podnetom to, že všetky 

okolité krajiny svoje fankluby už mali, len Slovensko stále nie. „A tak prišiel kamarát s nápadom, že by 

sme mohli založiť aj u nás fanklub. Spravili sme Web-forum, zaregistrovali sa v The LEGO Group a 

bolo svetlo!“ hovorí s úsmevom René. Klub má momentálne 300 členov a noví členovia stále 

pribúdajú. 

Foto: Webjournal/Dana Bednárová 



Streľba v Galante kultúrnym zážitkom 

 
Carmen Virágová, 3. ročník bc, 16. apríl 2015 | Zaujímavosti  

 
 

 

Ubehlo presne 70 rokov od oslobodenia územia Slovenskej Republiky od nacistických vojsk, a zároveň 

od konca jedného z najtemnejších období ľudských dejín, druhej svetovej vojny. Dňa 11. apríla 2015 si 

Galanta pripomenula toto výročie naozaj originálne.  Po mnohých rokoch do mesta napochodovali 

desiatky vojakov. 

Cez Galantu v tankoch 

Cez Galantu prechádzali tanky, vojenské transportné vozidlá, ulicami pochodovali vojaci. Mesto si týmto 

spôsobom chcelo pripomenúť časy nemeckej okupácie, a zároveň posledný deň pôsobenia Wehrmachtu 

v Galante. Ulicami mesta pochodovali členovia neziskového združenia Mor ho! v autentickom oblečení, 

so zbraňami i kompletným vybavením každého vojaka. Združenie bolo zároveň jedným z organizátorov 

podujatia. Galanta sa na čas premenila na výstavisko dobových vozidiel, ktoré si občania mohli pozrieť 

zblízka, deti mali atrakciu v možnosti vyskúšať si, ako sa sedí na motocykli, či rovno v postrannom 

vozíku. Okrem združenia Mor ho!, sa na organizácii podujatia podieľalo aj občianske združenie 

Templars Slovakia a mesto Galanta. 

Salut padlým 

Po prehliadke vojenskej techniky a pochode vojakov cez mesto nasledovala pietna spomienka na padlých 

vojakov druhej svetovej vojny, ktorá sa konala pri pamätníku Červenej armády. Kladenie vencov 

prebiehalo taktiež vo vojenskom duchu, za salutovania vojakov, ktorí stáli pri pamätníku v pozore, so 

zbraňami v rukách. 

 

Kaštieľ plný histórie 

Po slávnostnom akte sa program presunul na nádvorie kaštieľa. Návštevníci si mohli prezrieť aj interiér 

tejto stavby zo 16. storočia. Málokto vie, že v týchto priestoroch bola kedysi zriadená vojenská 

nemocnica. Expozíciu vojenského nemocničného vybavenia si návštevníci mohli pozrieť priamo 

v priestoroch kaštieľa, ktorý je momentálne v štádiu revitalizácie. Kaštieľ bol kedysi hlavným sídlom 

rodu Eszterházy, ktorý ho dodnes nosí vo svojom erbe. Dlho chátral, avšak v posledných rokoch je, aj 

vďaka dobrovoľníkom a Občianskemu združeniu na záchranu kaštieľa, otvorený aj verejnosti každú 

sobotu a počas významných podujatí. 

Streľba, lietadlá i výbuchy 



O štvrtej poobede sa Galanta doslova vrátila v čase. Po nádvorí zakrátko pobehovali vojaci so zbraňami. 

Odohrávala sa totiž rekonštrukcia bojov, a to presne na mieste, kde pred sedemdesiatimi rokmi naozaj 

prebiehali. Galanta boli totiž v tom čase významným železničným uzlom, a preto tu zriadila nemecká 

armáda svoje veliteľstvo. Rekonštrukcia boja ilustrovala deň oslobodenia tohto mesta. Nad hlavami 

divákov prelietavali lietadlá s čiernymi krížmi, kým vojaci po nich strieľali. Program bol plný výbuchov, 

kriku a streľby, nechýbali zbrane, zátarasy, ostnaté drôty. Autentickosť podčiarkovali maskérske úpravy 

obviazaných, zakrvavených vojakov. Scénu zároveň dopĺňal z reproduktorov podrobný výklad udalostí 

priamo počas priebehu rekonštrukcie. Občania program oslobodenia Galanty privítali s nadšením, čo 

dokazovala aj vysoká účasť na predstavení. 

Joga naša každodenná 

 

Zuzana Uličná, 3. ročník Bc., 27. marec 2015 | Zaujímavosti  

 

 

 

Stres, nával povinností a blížiace sa deadliny? Túto situáciu pozná snáď každý z nás. Každý na ňu reaguje 

ináč a každý sa s ňou aj vysporiadava iným spôsobom. Pre niekoho je dokonalým relaxom horúca vaňa, 

beh na čerstvom vzduchu alebo len vychutnanie dobrého jedla. 

Existuje hneď viacero možností ako sa so stresom popasovať. Niektoré z nich sú však prospešné aj v 

ďalších oblastiach. 

Telo i myseľ 

Ak ste doteraz nepremýšľali nad jogou, cvičením, ktoré je známe už po stáročia, možno by ste mohli 

začať. Nepomáha totiž iba pri fyzických bolestiach nášho unaveného tela, vedie aj k duševnému pokoju. 

Ide v nej o súbor rôznych cvičení, takzvaných asán, ktoré sú kombináciou cvikov a správneho dýchania. 

Vďaka tomu po každom cviku možno pociťovať okamžitý pozitívny účinok. 

 

Pre každého 

Niekto sa možno domnieva, že na krkolomné polohy v joge nemá dostatočné fyzické predispozície. Opak 

je však pravdou, joga je pre každého! Aj menej ohybný jedinci sa postupným cvičením vytrénujú a ich 

svaly a šľachy si postupne zvyknú. Ohľad netreba brať ani na vek, existuje dokonca špeciálna, detská 

joga, taktiež aj joga pre seniorov alebo tehotné ženy. Výhovorku teda v tomto smere nehľadajte! 

Ranná je najlepšia 

Otázkou zostáva, či si v hektickom životnom štýle človek nájde čas na krátke, aspoň desaťminútové 

cvičenie, najlepšie každý deň. Tu platí pravidlo, že ranná joga je tá najúčinnejšia. Mnoho cvikov sa totiž 



robí v polohách dolu hlavou, a tak je výhodou cvičiť nalačno, ešte s prázdnym žalúdkom. Práve takýchto 

pár minút môže váš deň odštartovať oveľa efektívnejšie, než ranná kávička či cigaretka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nie je obchod ako obchod 

 

Zuzana Uličná, 3. ročník Bc., 21. marec 2015 | Zaujímavosti  

 

 

 

Denne sme obklopení reklamou na všetko možné. Na uliciach na nás svietia billboardy z rádia a televízie 

znejú otravné slogany. Človek je ale zvedavý, a tak často na obchodnícke ťahy pristúpi a kúpi si aj to, čo 

vlastne vôbec nepotrebuje... 

Internetové obchody už nie sú žiadnou novinkou. Ľudia sú leniví a bežne svoje osvedčené produkty 

nakupujú z pohodlia domova, prostredníctvom internetu. To je všetko v poriadku, aj v tomto odvetí sa 

však nájde hneď niekoľko zradných uličiek. Ja ako žena musím priznať, že sa rada poteším kvalitnou 

kozmetikou či pekným oblečením. Nie som typ, ktorý v obchode strávi celé hodiny. To, čo sa mi páči si 

jednoducho kúpim. 

Vysnívaná červená 

Už ani neviem ako dlho túžim po krásnych červených šatách. Napriek tomu, že v šatníku mám šaty 

rôznych strihov a farieb, červená klasika mi stále chýba. Akokoľvek sa snažím zaostriť na čokoľvek v tejto 

farbe, čo sa mihne pomedzi regálmi obchodov, moje vysnívané šaty to nakoniec nie sú. Až zrazu. Sedím 

si večer pri počítači, sŕkam z horúceho čaju a vidím ich. Svietia na mňa priamo z obrazovky a kričia Kúp 

si nás. 

 

Tak to skúsme 

Hovorím si, to sú ony. Presne také, po akých túžim. Rozkliknem reklamný banner na okraji rozsvietenej 

sociálnej siete a už sa iba kochám. Krvavo červená čipka lemuje útlu modelku, v páse zúžená, pri bokoch 

voľnejšia. Oči mi preskočia kúsok vedľa na rámik s uvedenou sumou 29 eur. Nuž, nie málo. Ale predsa, 

koľko už hľadám podobné šaty? Napriek tomu, že iným obrázkom z internetových obchodov s oblečením 

som už viackrát odolala, teraz sa rozhodnem dať tomu šancu. 

Prísť prišli 

Mojou prvou obavou po pípnutí esemesky o odchode 29-tich eur z môjho účtu bolo, či mi tovar vôbec 

bude zaslaný. Čo ak ide len o webovú stránku s krásnymi fotografiami a jedným číslom účtu pre všetky 

naivné nákupné maniačky? Moje obavy však boli zbytočné a šaty prišli ešte skôr než som očakávala. 

Neboli to však tie z obrázku. Odtieň červenej sa diametrálne líšil, luxusná jemná čipka, ktorú som 

očakávala pripomínala záclony v obývačke mojej babičky a cverny trčiace kade tade boli ďalším 

bonusom. Nuž teda, nabudúce. Vlastne nie... Už nikdy. Vďaka tejto skúsenosti viem, že nie je obchod 

ako obchod a netreba kupovať mačku vo vreci. Kým sa na vlastné oči nepresvedčím, čo kupujem, ani tie 



najkrajšie obrázky ma neprinútia poslať niekomu moje ťažko zarobené peniaze. Radšej budem svoje 

červené šaty hľadať ešte o pár mesiacov dlhšie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aj zrúcaniny majú svoje čaro 

 

Miroslav Kováčik, 1. ročník bc, 25. jún 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Jedným z najväčších klenotov, aké nám naša krajina ponúka, sú hrady a zámky. V Hornonitrianskom 

regióne je najznámejším určite Bojnický zámok, ktorý minulý rok navštívilo takmer 200 000 ľudí. Horná 

Nitra však ukrýva viacero významných pamiatok, ktorých korene siahajú až niekoľko storočí dozadu. 

Jednou z takých je aj hrad v obci Uhrovec. 

 

Rekonštrukcia hradu v plnom prúde 

Hrad v Uhrovci sa podľa historikov začal stavať už v 13. storočí. Dlhé roky sa samozrejme podpísali pod 

technický stav hradu, z ktorého sa stala zrúcanina. V súčasnosti sa však vďaka skupine nadšencov 

pracuje na rekonštrukcii tohto klenotu, ktorý sa nachádza na bočnom hrebeni Nitrických vrchov. Už pri 

prvom pohľade na hrad si uvedomíte, že toto miesto dýcha históriou. Robustné, rozpadajúce sa múry sú 

dôkazom, že nejde len o obyčajnú zrúcaninu. Mnohí predpokladajú, že v roku 1295 bol pri výstavbe 

hradu prítomný aj Matúš Čák. Väčšina návštevníkov sa však nevyhne položeniu rečníckej otázky, prečo 

sa nezačalo s rekonštrukciou a záchranou hradu omnoho skôr. 

Ideálne miesto na výlet 

Po úvodnom pozorovaní a obdivovaní hradu z vonku stačí prejsť po drevenom mostíku až do dvora a 

môžete si vybrať, ktoré zákutia si pozriete ako prvé. Prehliadka jednotlivých miestností zaujme snáď 

každého, od najmenších až po tých skúsenejších. Niektoré z miestností sú zachovalé tak, že si môžete 

urobiť predstavu o tom, ako hrad vyzeral v časoch najväčšej slávy. Unikátom celého hradu je románska 

kaplnka. Aj napriek tomu, že nie všetky miesta sú v podobne zachovalom stave, zážitok z tejto návštevy 

mať určite budete. Ak sa chytáte niekde na výlet, hrad v Uhrovci vás určite nesklame. 

 

Rodisko Štúra i Dubčeka 

Výlet si takisto môžete spríjemniť aj kultúrnou vložkou v podobe návštevy rodného domu Ľudovíta Štúra 

a Alexandra Dubčeka v obci Uhrovec. Prvá expozícia bola otvorená v roku 1965 pri príležitosti osláv 150. 

výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Dom je stavený v štýle tradičnej ľudovej architektúry a skrýva mnohé 

tajomstvá života Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Zvláštnou je, že obaja zomreli za pomerne 

záhadných skutočností. Kým Štúr sa zrejme strelil na poľovačke do nohy, Dubčekov život zas pri 

autonehode. Toto múzeum patrí pod správu Trenčianskeho múzea v Trenčíne a počas letnej sezóny ho 



môžete navštíviť prakticky takmer každý deň. Od utorka do soboty je táto expozícia dostupná svojim 

návštevníkom od 8:00 do 16:00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ľubo Jurík: „Digitálnym nomádom sa môže stať 
úplne každý“ 

 

Margaréta Koklesová, 2boZU, 9. jún 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Nebojí sa byť iný. Žiť život podľa seba. Ísť, vidieť, spoznať. Striasť zo seba okovy konvencie a nevšímať si 

predsudky ostatných. Cestuje po celom svete a užíva si to. 

Vedel by si stručne charakterizovať, kto je to digitálny nomád? 

Digitálny nomád je každý, kto je schopný zarobiť si na život iba za pomoci laptopu a internetového 

pripojenia kdekoľvek sa nachádza, a túto možnosť využíva vo svoj prospech. Digitálni nomádi cestujú 

po svete a žijú v tropických destináciách, kde majú lepší život, ako by mali vo svojej rodnej krajine, a to 

často za menej peňazí. 

Sám sebe pán 

Čo ťa viedlo k tomu, zvoliť si takýto štýl života? 

Túžba po slobode, voľnosti a dobrodružstve. Milujem slnko, pláže, more, usmievavých ľudí, iné kultúry 

a ázijské dievčatá. Nič z toho na Slovensku, bohužiaľ, nemáme. 

 

Ako vyzerá tvoj bežný deň? 

Štandardne doobeda niekoľko hodín pracujem, potom idem do posilňovne, a na pláž, kde si čítam 

a zaplávam. Niekde medzi tým obedujem.  Poobede si vždy dám menší oddych, kedže vtedy nie som 

veľmi produktívny. Večer idem buď von s kamarátmi, alebo opäť niekoľko hodín pracujem, či 

chatujem  s kamošmi a rodinou. 

3 mesiace - ideálny čas na spoznanie miesta a jeho kultúry 

Kde sa momentálne nachádzaš? 

Aktuálne som na Srí Lanke, kde sa zdržím 30 dní. Sú tu nádherné pláže, neuveriteľne priateľskí ľudia 

a dych berúca príroda plná živočíchov, od korytnačiek cez chameleóny a varany až po papagáje či slony. 

Ako dlho priemerne zostávaš na jednom mieste? 

Ak môžem, vždy sa snažím ostať na jednom mieste minimálne mesiac. Priemerne ostávam 3 mesiace, čo 

je ideálny čas na to naozaj spoznať dané miesto, lokálnu kultúru a získať kamarátov či dokonca priateľku. 

Vraciaš sa aj domov? Za rodinou a priateľmi? 



Po mesiaci na Srí Lanke idem domov prvýkrát odkedy som na cestách (ak nepočítam môj 2,5 ročný pobyt 

v Sydney v Austrálií). Vraciam sa po skoro 1,5 roku v Ázií, ale iba na „letné prázdniny“. Plán je po 

niekoľkých mesiacoch doma na Slovensku opäť vyraziť na cesty - tento krát smerom Indonézia, Filipíny, 

Japonsko a opäť Kórea. 

 

Chodievaš na nejaké miesta pravidelne, alebo ideš vždy niekam inam? 

Na niekoľkých miestach sa mi páčilo natoľko, že by som si tam vedel predstaviť žiť aj roky (napríklad 

v Busane v Južnej Kórei alebo v Chiang Mai v Thajsku). Zatiaľ som ale videl veľmi málo krajín a miest 

na to, aby som prestal cestovať. Stále ma baví objavovať nové, spoznávať iné kulúry a ľudí.   

Práca z počítača 

Čím sa živíš? Pre veľa ľudí je taká predstava iba snom – cestovať po svete a pracovať iba 

z laptopu – kdekoľvek. 

Živým sa grafickým dizajnom a tvorbou web stránok pre mojich klientov. Väčšina z nich žije na 

Slovensku, no v poslednej dobe mám mnoho klientov aj Slovákov, ktorí žiju v zahraničí alebo sú sami 

digitálnymi nomádmi. Okrem toho mám niekoľko vlastných projektov, ktoré sa snažím speňažiť. 

 

Čo je najdôležitejšie vedieť skôr ako sa stanem digitálnym nomádom? 

Že digitálnym nomádom sa môže  stať úplne každý. V závislosti na tom, čo daný človek vie a ovláda, to 

môže byť relatívne jednoduché, alebo to môže byť dlhá cesta. Šancu má ale úplne každý. 

Najväčší problém cestovateľa – slovenská byrokracia 

Aké problémy najčastejšie riešiš? Čo takýto štýl života najviac komplikuje? 

Naše úžasné slovenské zákony a byrokracia. Tie mi najviac ako podnikateľovi strpčujú život, či som na 

Slovensku, alebo nie. 

Je nejaká kultúra, ktorá ti je bližšia ako slovenská? Ktorá a prečo? 

Veľmi ťažká otázka. Kórejská kultúra mi je veľmi blízka, ale nedokážem povedať, či je mi bližšia ako tá 

slovenská. Nie je to čierno-biele. Niektoré časti kórejskej, austrálskej či thajskej kultúry mám ďaleko 

radšej ako tie slovenké, ale taktiež je mnoho vecí, ktoré sa mi napríklad na kórejskej či thajskej kultúre 

veľmi nepáčia. 

Nikdy neľutuješ svoje rozhodnutie? Nežiť tým bežným životom a cestovanie brať iba ako 

koníček? 



Nie. Moje rozhodnutie odísť študovať do Austrálie a neskôr moje finálne rozhodnutie začať žiť život 

digitálneho nomáda a odísť do Ázie, boli tými najlepšími rozhodnutiami, ktoré som kedy urobil. Nikdy 

som nebol tak šťastný ako som teraz, a to je to najhlavnejšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súčasné umenie – rozumieme mu? 

 
Zoran Boškovič, 2. ročník bc., 13. jún 2015 | Glosujeme  

 
 

 

Boli sme v Trenčíne. Išiel som práve okolo obývačky do kuchyne, keď som zbadal, čo sleduje v televízii. 

Boli tam akési obrazy a niekto o nich hovoril. Začal som sa smiať, ukázal som prstom na obrazovku 

televízie a hurónsky, priznávam, veľmi nepríjemne, som sa zasmial. 

Iba ma zahriakla, zakričala na mňa a zaštekala, že umeniu vôbec nerozumiem. Viete, ja som citlivý 

človek, takže sa ma to dotklo. V snahe trvalo vyvrátiť tieto tvrdenia som sa vydal do galérie. Veď niekde 

musí byť umenie, ktoré sa mi páči a ktoré pochopím, či nie? 

Dal som si pekné tvídové sako, aby som pôsobil o čosi honosnejšie, ako som v skutočnosti bol a navštívil 

som mestskú galériu. Nebudem špecifikovať, nedám jej meno a nebudem menovať ani expozície či 

autorov. Pre ich intimitu a pretože mám zlú pamäť na mená. 

Vkročil som teda, zaplatil som vstupné a na oplátku som dostal do ruky prospekt s obrázkami, menami, 

zaujímavosťami a všetkými tými vecami, ktoré by ma mali zaujímať. Rozhliadal som sa ako pravý 

fajnšmeker, ako tí skúsení prešedivení páni vo filmoch so špičkou nosa smerujúcom ku stropu. 

Na programe dňa bola Súčasná grafika z krajiny, ktorú nebudem menovať. Pri každom z obrazov som 

zastavil a povedal som veľavravné a hlasné „hmm,“ aby každému, kto to počul, bolo jasné, že moja duša 

sa práve schuti nakŕmila, a môj pohľad na svet práve získal iný rozmer. Lebo asi o tom malo byť umenie. 

Teda aspoň to výtvarné. 

Navonok som zostal pravým gentlemanom, no vo vnútri? Tam to bol jeden boj. Zastavil som sa pri 

jednom obraze, na ktorom stáli za sebou 4 páni, držali sa jednou rukou za ramená a v druhej ruke mali 

každý knihu, ktorú mali na rozličnej úrovni tváre. 

Volalo sa to veľmi kreatívne: „Ľudia s knihami.“ Pokrčil som pery na znak fingovaného uznania, no 

v skutočnosti to bolo niečo strašné. Škaredé. Nechutné. Mali tučné nohy, veľké hlavy, ten obraz mi 

v skutočnosti nič nehovoril. Veď ten pán nakreslil 4 ľudí, čo držali knihy. A čo? V prospekte, ktorý som 

pri vstupe dostal bol skrytý význam, teda to, čo tým autor chcel povedať. No prečo to radšej nepovedal? 

 

Mohol to napísať na papier a poslať to do novín. Mohol to zaspievať. Mohol urobiť čokoľvek a na sto 

percent by to bolo lepšie, ako tento obraz. Čítal som teda to vysvetlenie, no tie vety boli také hmlisté, že 

som sa v jednom okamihu pristihol ako pomýšľam nad tým, či nemám dyslexiu. Skutočne mi tie slová 

a vety nedávali žiaden zmysel. 



Cítil som sa ako po požití nejakej návykovej látky. No to mohlo byť aj tou obrovskou teplotou, ktorá 

v spojení s mojim tvídovým sakom nebola najlepšia kombinácia. „Na čo som si ho dával,“ pomyslel som 

si pritom, ako som si servítkou utieral pot z čela. 

Pokračoval som, predieral som sa otrasnými grafikami. Nechcite vedieť, na čo som myslel. Navonok som 

sa však aj naďalej tváril ako človek, ktorý keby mal možnosť, tak by týmito obrazmi vytapetoval celú 

svoju neexistujúcu pracovňu s krásnym koženým nábytkom a stolom, na ktorom bola položená karafa 

s drahou škótskou whisky. 

Nejaké kvety v čiernobielej farbe, veľmi zvláštne nakreslení muzikanti, bolo ich na tom obraze snáď 500, 

nejaká postava v neľudských farbách s naklonenou hlavou, v tvári ktorej sa hral vyslovene hororový 

pohľad von z obrazu. Boli tam teda takéto svojské[1] obrazy, dusno, zvláštni ľudia, a večne sledujúca... 

vlastne ani neviem, kto to bol. S dekórou, úsmevom a s prospektom v ruke som vypochodoval z galérie 

a zistil som, že za vzduch by sa asi naozaj malo platiť, pretože teraz by som zaň dal celé moje imanie. 

S tvídovým sakom prehodeným cez predlaktie som odomkol dvere a zbadal som ju. Opäť sedela na gauči 

v obývačke. Keď som prechádzal do mojej izby, len som sucho prehodil: „Mala si pravdu.“ Zabuchol som 

za sebou dvere a zapol som si televíziu. Práve išiel futbal. Tento deň nakoniec nemusel byť ani taký zlý.   
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Samuel Marinčák je mladý jazzový sólista, ktorý na slovenskej hudobnej scéne pôsobí už niekoľko rokov. 

Vo svojom pomerne mladom veku (23) už stihol odohrať nemalé množstvo koncertov u nás, ale aj vo 

svete. Počas nich sa na jednom pódiu stretol s viacerými poprednými hudobníkmi jazzovej, ale aj 

populárnej scény. 

  

Kto alebo čo ťa priviedlo k hudbe? 

K hudbe som mal odjakživa veľmi blízko. Vďačím za to svojmu otcovi, ktorý je jazzový hudobník. Bol 

som odmalička  obklopený hudobnými nástrojmi a tými najrozmanitejšími nahrávkami. Zrejme aj to 

prispelo k vybudovaniu môjho vrúcneho vzťahu k hudbe. 

  

Ako dlho sa venuješ hudbe ako takej? 

Keď som nastúpil na základnú školu, začal som zároveň navštevovať aj ZUŠ. Môj nástroj mal byť klavír. 

Nepamätám si presne z akých dôvodov, ale asi po mesiaci som ho vymenil za zobcovú flautu. Po troch 

rokoch som prešiel na klarinet, s ktorým som absolvoval prvý stupeň na umeleckej škole. Pokračoval 

som v štúdiu na druhom stupni, lenže vtedy môj záujem o hudbu rapídne klesol. Až natoľko, že som 

znechutený prestal navštevovať hudobnú školu. To som mal asi štrnásť rokov. Situácia vyzerala tak, že 

už nikdy sa nebudem venovať hudbe, ale napokon všetko dopadlo úplne inak. Popri klarinete som si 

z času na čas doma brnkal na gitare, o nič vážne nešlo. Už vtedy som si začal uvedomovať, že oveľa viac 

ako hranie cvičení z nôt ma baví hudba, v ktorej je priestor na kreativitu a improvizáciu. Zlom nastal 

v pätnástich, kedy som si povedal, že sa naučím hrať na gitare poriadne a práve kvôli improvizácii som 

sa začal venovať jazzu. Uvedomil som si, že hudba je to, čomu sa chcem v budúcnosti venovať a tomu 

som aj všetko prispôsobil. Z hobby na povolanie sa to zmenilo začatím štúdia Jazzovej interpretácie na 

JAMU v Brne. 

  

Tvoríš predovšetkým vlastnú hudbu, v čom je pre teba najťažší proces tvorenia? 

Tvorenie je naozaj unikátny proces. Každý hudobník ho môže vnímať inak. Pre mňa osobne je 

komponovanie najzložitejšie v snahe byť čo najoriginálnejší. Pri množstve hudby, ktorá sa vo svete 



nachádza je to takmer nemožné. Pri písaní ma často limituje to, že som voči sebe veľmi kritický. Vďaka 

tomu je pre mňa komponovanie niekedy veľmi zdĺhavé a veľa nápadov často končí v šuflíku. 

  

Skúšal si vytvárať aj texty k hudbe? 

Skúšal, ale nemal som pocit, žeby mi to veľmi šlo. Preto ak potrebujem text, požiadam o pomoc tých, 

ktorí sú v tom o niečo šikovnejší. 

  

Hovoríš o sebe, alebo cítiš sa ako umelec? 

Nehovorím. Aj keď teoreticky každý, kto sa aktívne venuje umeniu by o sebe mohol tvrdiť, že je umelec. 

Myslím si, že slovo umelec patrí človeku, ktorý po sebe zanechal niečo skutočne hodnotné a venuje sa 

tomu o „pár“ rokov dlhšie ako ľudia v našom veku. 

  

V čom okrem hrania hudby spočíva tvoja práca, práca hudobníka? 

Keďže som lídrom vlastnej skupiny, musím byť zároveň aj jej manažérom. Nie je to pravidlo, ale často je 

to tak. V súčasnosti je nevyhnutné, aby každý muzikant mal v sebe manažérskeho ducha. Produkt sa 

bohužiaľ sám nepredá. Keď ideme na koncert, tak je to občas aj práca šoféra a v neposlednom rade je to 

aj rola pedagóga. 

  

Hraniu si sa venoval aj niekoľko hodín denne. Mal si možno niečím ukrátené detstvo, 

resp. pubertu? 

Nie, to si nemyslím. Po vonku som sa stihol nabehať až až. Boli však chvíle, kedy som odmietol ísť von 

napríklad s kamarátmi a ostal som radšej doma s gitarou, ale neľutujem to. Keď stojím na pódiu, 

uvedomím si, že čas strávený cvičením stál zato. 

 

  

Dá sa vyžiť z tvorby hudby? Špeciálne jazzovej hudby? 

Vo všeobecnosti uživiť sa na Slovensku hudbou je veľmi náročné. Nehovoriac o jazzových muzikantoch. 

Jazzová scéna v našej krajine zrejme nie je rozšírená natoľko, aby živila hudobníkov. Ak sa chcú jazzmani 

živiť len hraním, musia sa orientovať na zahraničie. Najbližšie sú pre nás Čechy, kde je to oveľa lepšie. 

Nie je to však až taká veľká krajina, aby dokázala uživiť všetkých z Československa. Atraktívnejšie 



podmienky sú smerom na západ, tam sa ale dostane minimálny počet našich kapiel. Mňa však veľmi 

teší, že medzi nich patrí skupina, v ktorej pôsobí môj otec, AMC Trio. Ďalšia možnosť pre jazzových 

muzikantov na Slovensku ako sa uživiť hraním, je vystupovanie s nejakou známou populárnou kapelou. 

Tých  tiež nie je  na Slovensku prebytok. Ostáva tu ešte jedna možnosť a tou je učenie. Skutočne obrovský 

počet hudobníkov sa uchýli k tejto alternatíve. Momentálne k nim patrím aj ja, keďže tento rok vyučujem 

na ZUŠ. Najčastejšie je to však kombinácia učenia a hrania. Pri troche šťastia tento spôsob dokáže 

vytvoriť celkom solídne podmienky pre život. 

  

Aké máš za sebou úspechy? 

Nepatrím k ľuďom, ktorí by sa radi chválili, je však oveľa príjemnejšie počuť o sebe slová chvály od 

niekoho iného. Pre mňa je úspechom to, že sa hudba stala mojím povolaním, keďže som absolventom 

Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a svoje hudobné schopnosti mám podložené 

vysokoškolským diplomom. Teší ma aj to, že už viac ako päť rokov som lídrom vlastnej formácie 

Jazz&More,  pre ktorú výhradne komponujem. Za ten čas sme stihli odohrať množstvo klubových, ale aj 

festivalových koncertov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Česko, Nemecko...). No ale keď už 

hovoríme o úspechoch, môžem spomenúť, že v roku 2012 som sa stal víťazom Gitariády, medzinárodnej 

súťaže pre gitaristov zo Slovenska a Čiech. 

  

S akými významnými hudobníkmi si sa stretol na jednom pódiu, pri akej príležitosti? 

Začal by som zoskupením AMC Trio, ktoré som spomínal v súvislosti s mojim otcom. S týmito 

muzikantmi hrávam prakticky od začiatku svojej kariéry a odohrali sme toho spolu pomerne dosť. 

Najmä vďaka ním som okúsil atmosféru jazzových festivalov v zahraničí. Tvorba AMC Tria je pre mňa 

veľmi inšpiratívna. Ďalší veľmi uznávaný jazzový hudobník, s ktorým som mal viackrát možnosť stáť na 

jednom pódiu je Peter Lipa, ktorý je legendou slovenského jazzu. Už je to pomaly aj tradícia, že spolu 

s AMC Trio a Petrom Lipom každoročne absolvujeme pred Vianocami tzv. vianočné koncerty, ktoré sú 

medzi fanúšikmi veľmi populárne. Spomeniem ešte aj moju spoluprácu a účinkovanie s Mariánom 

Čekovským, ktorá bola v určitom období veľmi intenzívna. Je tu veľké množstvo domácich, ale aj 

zahraničných jazzových, aj komerčných interpretov, s ktorými som mal možnosť spolupracovať, no nešlo 

o spoluprácu dlhodobejšieho charakteru. Som veľmi rád, že napriek môjmu pomerne mladému veku 

som mal možnosť spoznať toľko výnimočných hudobníkov, ktorí ma inšpirovali. 

  

Akí sú hudobníci v súkromnom živote? Je to naozaj sex, drogy a zlý životný štýl, alebo je 

to len mýtus? 



Toto je skutočne veľmi individuálne, nemyslím si, žeby sa to malo zovšeobecňovať. Poznám muzikantov, 

ktorí sú skutoční vyznávači tohto životného štýlu, ale poznám aj tých, ktorí sú pravým opakom. Podľa 

môjho názoru to, aký je človek vo svojom súkromí závisí predovšetkým od povahy. Musím však 

podotknúť, že práca muzikanta, najmä koncertná činnosť vytvára veľmi priaznivé podmienky pre tento 

búrlivý spôsob života. 

  

Zaberá v spoločnosti žien, keď spomenieš, že si hudobník? 

Čo ja viem, ak mám byť úprimný, veľmi sa na to nespolieham. Ženy by som chcel v prvom rade zaujať 

svojou osobnosťou. To, že som hudobník by mal byť akýsi „bonus“. Aj keď si nemyslím, že všetky ženy 

sa zaujímajú práve o hudobníkov. Ženy sú však veľmi citlivé a vnímavé, preto ma teší, že veľmi pozitívne 

reagujú predovšetkým na moju vlastnú tvorbu. 

  

Ľutoval si niekedy, že si sa dal na dráhu hudobníka? 

Samozrejme, boli chvíle, kedy som sa zamýšľal nad tým, či by mi nebolo lepšie, keby som si za povolanie 

zvolil niečo iné. Predsa, ako som už spomínal, muzikantský chlebík je veľmi ťažký. Mám pocit, že tieto 

otázky si kladie v živote každý jeden človek. Ak ma prepadne táto myšlienka, vždy dospejem k tomu 

istému, nič iné by mi nerobilo väčšiu radosť ako hudba. 

  

Čo by si chcel v živote ešte dosiahnuť? 

Prial by som si, aby sa moja hudba dostala do uší čo najväčšiemu počtu ľudí. A ak sa k nim dostane, 

budem veľmi šťastný, keď budú mať túžbu vypočuť si ju znovu a znovu. Tiež by som chcel svoje 

informácie a schopnosti odovzdávať mladším a talentovaným hudobníkom prostredníctvom 

pedagogickej činnosti. 
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Hoci oplýva nespochybniteľným básnickým talentom, verše stále vníma ako svoje hobby. Minulý rok jej 

vďaka internetovému magazínu Ilegalit vyšla debutová zbierka s názvom Holičstvo spomienok. V nej 

ohraničila svoju minulosť, oholila spomienky a pohla sa ďalej. Možno aj tým básnickým smerom. Viac 

sa o nádejnej poetke a novinárke dozviete v nasledujúcom rozhovore. 

Novinárka píšuca básne alebo poetka so spravodajským videním? 

Rozhodne sa viac cítim ako novinárka. Písanie básní vnímam ako hobby. Ak cítim potrebu odventilovať 

sa, urobím tak pomocou básne. 

Študuješ žurnalistiku. Myslíš, že sa tvoj sklon k poetickosti zrkadlí aj v novinárskych 

prejavoch? 

Myslím, že áno. Ale nie tým spôsobom, že moje prejavy sú plné expresívnych slov a básnických 

prívlastkov. Skôr celý text vnímam ako metaforu. Snažím sa v ňom okrem prvej roviny podať aj druhú, 

menej badateľnú. Ale žurnalistika rozhodne nemôže byť poetická – to by nešlo. 

Čo ťa priviedlo k tomu hodiť svoje myšlienky na papier? 

Ani som o tom nepremýšľala, proste som to urobila. Odkedy si pamätám, stále niečo píšem a raz sa 

k tomu pridali aj básne. 

Kedy si napísala svoju prvú báseň? 

Ťažká otázka. Rozhodne to nebola báseň, aké píšem dnes. Ak si dobre spomínam, niekedy okolo 12 rokov 

som už mala za pomoci učiteľky nejakú poéziu prihlásenú aj v súťaži. Samozrejme, nič som nevyhrala. 

Mnoho ľudí oddychuje pri televízore alebo v prírode. Považuješ písanie básní za svoj 

relax, prípadne akúsi terapiu? 

Ako som už spomínala, je to hobby a ani si neviem predstaviť, že by som mala písať verše na objednávku. 

No rada oddychujem aj v prírode. 

Minulý rok si vydala si e-book Holičstvo spomienok. Aké sú tri slová, ktoré vystihujú tvoju 

debutovú zbierku? 

Zbierka môjho dospievania. 

Holičstvo spomienok - trochu netradičné slovné spojenie. Čo symbolizuje? 



 Myslím si, že je to z názvu viac-menej jasné. Tými básňami som ohraničila svoju minulosť. Oholila 

spomienky a pohla som sa ďalej. A vážne mám pocit, že odvtedy sú moje básne obsahovo aj formálne 

iné. 

V tvojich básňach sa skrýva mnoho osobného. Nemáš problém sa takto „odhaliť“ pred 

verejnosťou? 

Mám, trochu. Ale na poézii je skvelé to, že aj keď sa odhalíš, stále zostane veľa skrytého. 

Čo na ne hovoria tvoji blízki? 

Veľmi sa k nim nevyjadrujú. Babka ich považuje za depresívne a vždy sa ma pýta, či som v poriadku. Aj 

nedávno som mala spätnú väzbu, že sú trocha „psycho“. 

Pamätám si ťa ako veselé, usmiate dievča, no tvoje básne sú trochu pochmúrne. Čím to 

odôvodňuješ? 

Sú, lebo na papier dáva človek všetko. Prebehne kataklizma, a potom je jednoduché sa stále usmievať. 

No niečo temnejšie má v sebe každý. Ja si to možno vyrovnávam takýmto spôsobom. 

Mnoho ľudí píše len tak pre radosť. Kto ťa naviedol na myšlienku ukázať sa verejnosti? 

Spoznala som Luciu Bizarretovú – ktorá má už za sebou nejakú tú zbierku. Najskôr ma zavolala na 

čítačku, a potom sa ma opýtala, či nechcem vydať zbierku. Tá vyšla na webe literárneho magazínu 

Ilegalit, ktorý založila. 

Máš nejakého osobného mentora, radcu alebo píšeš tak, ako ti ruka narástla? 

Rada sa s ľuďmi, ktorí tvoria, rozprávam o poézii. A mám aj veľa obľúbených autorov, ktorých vnímam 

a preberám prvky ich tvorby. Ale konkrétneho človeka, ktorý by ma viedol, nemám. V poézii sa to ani 

veľmi nedá. 

Čo považuješ za svoj doterajší najväčší úspech? 

Úspechom by som to úplne nenazvala, ale zo zbierky som sa veľmi tešila. 

Kde čerpáš inšpiráciu? 

Všade. Najmä však zo svojho vnútra, sveta okolo seba, cudzej poézie a zo zaujímavých nápisov pri ceste. 

Ktorých básnikov uznávaš? 

Mám rada viacerých. Od Baudelaira, Prevérta cez beatnikov. Zo slovenskej obľubujem Smreka, Válka, 

ale aj novšieho Maczovszkého. Momentálne čítam regionálneho básnika z okolia Prievidze – Ondreja 

Čiliaka. 



Čo si myslíš o súčasnej slovenskej poézii?  Podľa šéfredaktora Knižnej revue Radoslava 

Matejova slovenská poézia nevie, kam smeruje a čo vlastne chce. 

Súčasnú slovenskú poéziu nemám načítanú tak podrobne, aby som sa k nej mohla vyjadrovať. To, čo sa 

však ku mne dostane sa mi väčšinou páči. Ako všade, niečo je lepšie a niečo horšie. Treba si vybrať. 

Nepáči sa mi ale paušalizovanie – myslím si, že mladí vedia, kam smerujú, a to sa potom odráža aj v ich 

poézii.  

V poslednom období si trochu básnicky odmlčala. Čo ťa teraz naplno zamestnáva? 

Neodmlčala, len si píšem do šuplíka. Hneď ako sa mi bude chcieť, dám to von. 

  

nenecháš predsa silonky 

s očkom na kolene 

ktoré sa urobilo 

od toho ako si kľačala 

na nejakom verejnom mieste 

o tvojich pokleskoch 
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Život a tvorbu tento český umelec, zberateľ, výtvarník, hudobník, kameraman, filmový režisér a fotograf 

venoval  zobrazeniu života na území Čiech, Moravy a Slovenska. Vďaka svojmu nevšednému nadaniu 

dokonale zachytil atmosféru svojej doby. 

Kresba objektívom 

Láska k ľudovej tvorbe sa u Karola Plicku prejavila nielen pri zbieraní ľudových tradícií, aj v jeho 

fotografických a filmových dielach. Jedinečným umeleckým spôsobom zachytil skutočný život 

slovenského ľudu. Jeho fotografie zobrazujú nielen slovenskú prírodu, ľudovú architektúru, kroje, 

ľudové hudobné nástroje, ale i skutočné tváre detí či pracujúceho ľudu, starenky a starcov slovenskej 

dediny v prvej polovici dvadsiateho storočia. Spodobnenie atmosféry vtedajšej doby je unikátne, 

dokonale zachytil emócie a životné  osudy modelov. Svoje diela vydal vo viacerých fotografických 

zbierkach ako: „Slovensko“, „Spiš“ a „Slovensko  vo fotografii Karola Plicku“. 

 

Slovenské ľudové tradície zaznamenal nielen na fotografiách, ale aj vo filmovej podobe, a to vo filmoch: 

„Za slovenským ľudom“,  „Po horách, po dolách“. Spolupracoval aj na filme režiséra Martina Friča 

„Jánošík“ z roku 1935 v hlavnej úlohe s Paľom Bielikom. Najvýznamnejším filmom Karola Plicku je, 

však, „Zem spieva“, ktorý v roku 1934 získal významné ocenenie na filmovom festivale Biennale 

v Benátkach. Film zachytáva život slovenského ľudu v súlade s prírodou a rovnako aj spätosť tradícií s 

kolobehom ročných období. 

Dedina v kaštieli 

Počas svojho života sa stal zberateľom ľudovej tvorby. Zhromaždil množstvo českých a slovenských 

ľudových piesní, detských hier, porekadiel a rozprávok. Diela Karola Plicku tvoria významnú časť 

slovenského ľudového fondu, ktoré sú umiestnené v Slovenskom národnom múzeu. Múzeum Karola 

Plicku sa nachádza v barokovo-klasicistickom kaštieli rodiny Pronayovcov v obci Blatnica, ktoré je 

súčasťou Slovenského národného múzea v Martine. Expozícia prezentuje jeho život a dielo, najmä 

fotografie slovenského ľudu, dedinského života a prírody.   
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Ľubomír Feldek Bratislavu oživil v príbehoch, no rovnako živú ju stále nosí vo svojich myšlienkach. 

Spisovateľ hovorí o svojom vzťahu k mestu, ktoré je domovom jeho inšpirácie. Ako o zas a znova 

objavenej rozprávke. 

  

Je spätosť autora s miestom, kde sa nachádza, pre jeho tvorbu naozaj taká podstatná, ako 

sa to často predpokladá? 

Určite. Celé dejiny literatúry o tom svedčia. Zhodou okolností som mal dnes ráno v ruke poéziu Dylana 

Thomasa, ktorý síce písal po anglicky, ale bol z Walesu. A ten svoj pôvod dáva najavo ustavične. Jeho 

najlepšie básne -- Papraďový vrch alebo Zvlášť keď októbrový vietor – sú vždy späté s  Walesom a s 

jeho rodiskom. Aj ja sa v  tom, čo píšem, rád vraciam do tých miest, kde som žil a odkiaľ mám základné 

zážitky s ľuďmi a s prírodou, také tie zdanlivo  bezvýznamné maličkosti, no v skutočnosti najdôležitejšie 

spomienky. 

Ktoré sú tie miesta, ku ktorým sa v myšlienkach pri písaní vraciate? 

Narodil som sa v Žiline, prvé štyri roky som prežil v Púchove, niekoľko rokov v Senici, a po vojne sme sa 

presťahovali do Žiliny. Študoval som v Bratislave, tu som sa oženil, tu sa nám narodili deti – takže to sú 

tie moje miesta. A samozrejme Orava. A tak trochu aj Praha. 

Prečo ste sa z Prahy rozhodli po niekoľkých rokoch vrátiť na Slovensko? 

Bratislava, už keď som sem prišiel v roku 1954 ako 17-18 ročný, bola silným magnetom pre mladých 

hľadačov  literárneho a bohémskeho života, a taká zostala  pre mňa dodnes. Preto tu chcem žiť a aj svoj 

život chcem dožiť tu, v jej magickom centre. 

Keď hovoríte o prostredí ako o inšpirácii, spomínate prírodu a konkrétne miesta. Je 

prostredie ako také pre básnika dôležitejšie, než ľudia, ktorých v ňom stretáva? 

Jedno s druhým súvisí. Každý ten človek z detstva a minulosti je v mojej pamäti s niečím zviazaný. 

Napríklad môj krstný otec bol najväčší ovocinár v Púchove. Vysadil celé jablčné sady okolo Púchova a k 

mojim najkrajším zážitkom z detstva patria púchovské oberačky – keď som sedel ako na tróne na voze 

plnom jabĺk a mohol som ako kráľ svojim poddaným hádzať jablká deťom popri ceste. Takže, 

samozrejme, vždy je každá tvorba zviazaná s ľuďmi. Bez nich by som ťažko mohol mať podobné 

spomienky. 



Ktorý zo svojich príbehov považujete ešte za najviac spätý s Bratislavou? 

Nedávno sme  urobili – teda, vždy zabúdam, že ten druhý tu už nie je a hovorím v množnom čísle... 

Myslím na Albína Brunovského, s ktorým sme sa po Modrej a Zelenej knihe rozprávok chystali urobiť 

ajČiernobielu. To, že by mala byť Čiernobiela, navrhol on. Vždy hovorieval: „Ľubo, aj čierna aj biela sú 

farby...“ Albín bol navyše aj majstrom prechodu medzi čiernou a bielou. 

Jeho grafiky a kameňotlače sú nádherné aj tým, koľko je tam odtieňov medzi úplnou čiernou a úplnou 

bielou. Ale Albín zomrel a Čiernobiela kniha rozprávok po jeho smrti ostala neuskutočneným plánom. 

Jedného dňa však za mnou prišiel jeho syn, Danko, takisto  maliar, ale aj vydavateľ, s nápadom, či by sa 

ten projekt predsa len nedal uskutočniť.  Dal som sa na to.  Povyberal som si spomedzi grafík Albína 

Brunovského tie s rozprávkovými motívmi a napísal som k  nim rozprávky. Našli sa medzi nimi aj krásne 

grafiky s motívom rozprávkovej Bratislavy – aj tie som využil. Do jednej z rozprávok sa mi 

napríklad  dostala aj Andersenova návšteva Bratislavy. 

Čo vo vašich očiach tvorí jedinečnosť Bratislavy v tomto príbehu? 

Na Hviezdoslavovom námestí je Andersenova socha, ale ja vždy hovorím, že k nej by mala pribudnúť aj 

socha dievčatka, o ktorom Andersen píše vo svojej  Rozprávke môjho života a ktoré stretol 3. júna 1841, 

keď cestoval loďou z Budapešti do Viedne a na chvíľu vystúpil na breh aj v Bratislave. Malé dievčatko, 

bratislavská kvetinárka, mu vtedy darovalo ružu a on jej sľúbil, že o nej napíše báseň. Nikdy ju nenapísal, 

darmo by sme ju v jeho diele hľadali. Urobil som tom zaňho. V Čiernobielej knihe rozprávok je príbeh o 

Andersenovi a dunajskej víle. Grafika k nemu sa hľadala ľahko – veď Albín Brunovský  sa inšpiroval aj 

Andersenovými rozprávkami. 

Bratislava je mesto, ktoré sa v každom období mení. Kým v lete je plné a živé, v zime sa 

akoby ulice vyprázdnili a utíšili. Ktorú Bratislavu máte radšej?  

Mám ju rád stále, tichú aj hlučnú. Žijem tu dlhé roky a tak môžem porovnávať súčasnú Bratislavu s jej 

minulosťou. Keď sme sa zamladi vybrali večer do mesta, už o desiatej bolo všade všetko zatvorené. 

Povedzme, keď ste išli do kina na ôsmu, a po kine ste si chceli ísť pohovoriť s niekým o filme, ktorý ste 

práve videli, nebolo si kde posedieť. Okolo desiatej bola už všade záverečná. Bratislava bola mŕtve mesto. 

Každý deň. Záhradky, ktoré máte dnes pred každou kaviarňou, neexistovali. Bola jedna jediná pred 

Veľkými františkánmi, kde boli také umelohmotné stoličky okolo dvoch-troch stolíkov, no boli reťazami 

popriväzované k stolíkom, aby sa nedalo na ne sadnúť. Keď sa človek opýtal čašníka, prečo to tak je, ten 

len rozhodil rukami, že nemôže byť dnu aj vonku, je na všetko sám, to len v účtárni sedí tridsať 

úradníkov. Taká bola tá socialistická Bratislava. Porovnajte si to s dnešnou. Môžeme sa aj dnes na všeličo 

sťažovať, na vysoké ceny napríklad, ale je tu dnes Bratislava, nielen v centre ale aj okolo centra, konečne 

pre ľudí. A je to dobre, je to krásne. Atmosféra súčasnej Bratislavy je úžasná a slobodná. 



 

Myslíte si, že ju rovnako vľúdne vníma aj človek, ktorý socialistickú minulosť nezažil, 

alebo je povedzme cudzinec? 

Turistom sa zrejme veľmi páči, že Bratislava je kombináciou mesta a dediny, je to mesto zasadené do 

prírody a do tradície.  Môj priateľ Ludvík Kundera, keď zavítal do Bratislavy okolo Vianoc a keď 

vdychoval na Hlavnom námestí vôňu lokší a vareného vína, vždy zvykol zvolať: “Tak tohle nemáme ani 

v Brně!”. A toto sa zrejme ťahá z dávnej minulosti, takto to bolo vždy. Aj keď čítate nejaké texty o 

Bratislave z 19. storočia, napríklad Kollárove Pamäti z mladších rokov života, nájdete to aj tam. 

Bratislava má stále, celé storočia, rovnakú vôňu. 

Ktorý z textov o Bratislave máte ešte rád? 

Žil tu napríklad básnik, ktorého dvakrát nominovali na Nobelovu cenu a napriek tomu sa o ňom málo 

vie, volal sa Ondra Łysohorsky. Bol trošku zvláštny a básne písal v lašskom mikrojazyku, ktorý si sám 

vymyslel -- skombinoval v ňom opavské nárečie, poľštinu, češtinu a slovenčinu. Keď vytvoril lašský 

jazyk, tak -- aby v ňom nebol sám – zaral k nemu vymýšľať aj lašský národ.  Počas vojny žil v Rusku a 

tam sa pokúsil pre svoju myšlienku získať aj Stalinovu podporu. Nahneval tým našu moskovskú 

emigráciu, ktorá sa zľakla, že to ovplyvní povojnovú mapu Európy, a po vojne mu to zrátali. Pôsobil -- 

bez možnosti publikovať – ako germanista na našej Komenského univerzite. Publikovať mu dovolili až v 

60. rokoch. Vyšli mu dve knihy – jedna v Prahe v ľaštine a druhá na Slovensku v preklade. Stal som sa 

vtedy jeho prekladateľom a preložil som aj báseň, ktorá sa volala Bratislava. Je to sonet, ktorého štyri 

strofy zrkadlia jar, leto, jeseň a zimu  -- bratislavský rok.  Aj tento sonet má pravú bratislavskú vôňu.  Je 

to jedna z najkrajších básní o Bratislave. 

  

BRATISLAVA  

Ľad puká. Jar sa skláňa ku Dunaju. 

                        Jelše sú zeleňou zas pofŕkané. 

                        Teplý dych vanie v pastelovom ráne. 

                        Gaštany pučia. Vtáci pribúdajú. 

  

                        Skala. A sivý hrad, čo prečnieva ju. 

                        Poludnie leta. Tácňa mesta. Na nej 

                        farebné plody – pestré požehnanie. 



                        Obloha žehná zvlnenému kraju. 

  

                        Cigánska pieseň. Večer. Víno. Džbány. 

                        Už z viníc vezú hrozno. Siedma bila. 

                        Pohorie dýň. Vzduch vonia po ovocí. 

  

                        A zima. Noc. Je posvätená chvíľa. 

                        My dvaja. Dole Dunaj zadumaný 

                        odvádza vlny do neznámej noci. 

  

                                               Taškent 26. januára 1942 

  

Je Bratislava jediné veľké mesto, v ktorom ste sa cítili ako doma? Ako je možné, že ste 

takýto pocit nemali v Prahe? 

Keď človek niekam odíde vo veku 60 rokov, už je neskoro sa tam udomácňovať. Česi, rovnako ako každý 

iný národ, si vážia, keď spisovateľ píše ich jazykom –  s tým som problém nemal. Mal som tam niekoľko 

premiér hier, ktoré som napísal po česky – práve sa ďalšia pripravuje. Vždy sa mi zdalo, že Cyrano by 

mohol pod Roxaniným balkónom spievať – a dal som mu tú možnosť v po česky napísanom librete 

muzikálu Cyrano, ktorý sa chystá uviesť pražské Divadlo Radka Brzobohatého. Už je hotová aj pekná 

hudba – urobil ju Ondřej Brzobohatý.  No i napriek tomu, že to dokážem a že môj otec sa narodil 

Havlíčkovom Brode, cítim sa v češtine predsa len trochu nesvoj.  Vravel som si – prečo by som sa usiloval 

zaradiť sa do peletónu českých spisovateľov, keď na Slovensku mám už toto úsilie dávno za sebou. Som 

slovenský spisovateľ, ľahšie si viem nájsť odozvu u slovenského publika. 

Keby ste si mohli bez ohľadu na skutočnosť a súčasnosť objektívne vybrať mesto, v ktorom 

by ste chceli pôsobiť a začať od začiatku, nepriklonili by ste sa skôr k Prahe, aj vzhľadom 

na jej kultúrny život? 

Byť spisovateľom na Slovensku – to vždy znamená trošku obmedzenejšiu situáciu. Nie sme takí majstri 

v dobýjaní sveta ako Česi. Kedysi to dokázali Dvořák, Mucha -- a dnes to už dokážu aj českí spisovatelia. 

Majú Kunderu, majú Havla, majú Hrabala, majú Lustiga. Nedá sa povedať, že by sa niečo také podarilo 

niektorému slovenskému spisovateľovi. Dúfajme však, že prichádzajúce generácie už budú vedieť, ako 



na to. Ale svetovosť nie je jediná miera vecí. Svetovosť je čosi, čo môže prísť aj neskôr, ak si to niekto 

zaslúži. Keby som mal ešte raz v živote na výber, zas len by som chcel byť slovenským spisovateľom. 

Slovenská ľudová pieseň či rozprávka, to je jedinečný kapitál – a pre mňa tá najkrajšia inšpirácia. Viem, 

že keď mi SND hrá hru Ako sa stal Lomidrevo kráľom, povedia -- najmä tí, čo to nevideli -- že je to len 

pre deti, že je to len rozprávka. Ale to ma nemýli, pre mňa je dôležité, čo povedia tí, čo to videli, a čo si o 

svojej rozprávke myslím ja. 

Predsa len dnes aj dospelí čítajú rozprávky o niečo častejšie. Čo by v nich mali objavovať? 

Na rozprávke krásne vidno rozdiely medzi kultúrami, mentalitami, ľuďmi. osobnosťami. Francúzska 

Popoluška Cendrillon má napríklad sklené črievičky, zatiaľ čo nemecká nosí saténové. Už len na tom, 

ako sa Popolušky obliekajú, vidíte, ako sú Francúzky pre eleganciu ochotné zničiť si nohy, kým Nemky 

uprednostňujú pohodlie. Perraultov princ s Popoluškou tancuje do polnoci, kým bratia Grimmovci toho 

svojho nechali tancovať len do večera. Slovenský princ sa zase do Popolušky nezamiluje na plese, ale v 

kostole. A napokon: všetko dôležité, čo sa napísalo, počnúc mýtmi a Bibliou, sa obtrelo o žáner 

rozprávky. Aj najlepšie Shakespearove hry sú rozprávky – veď ani Hamletov príbeh by sa nemohol 

rozbehnúť, keby sa na začiatku hry nezjavil na elsinorských hradbách duch jeho otca. Lomidrevo nie je 

len o tom, že niekto bojuje s drakmi a vyslobodzuje princezny, ale aj o tom, že ho zradia najlepší priatelia. 

Lomidrevo teda má čo povedať aj dospelým, ktorí často bezhlavo dôverujú “priateľom”, a pritom by sa 

mali riadiť radšej anglickou modlitbou „save us from our friends“. Nepriateľ prichádza zoči-voči, vidno 

ho už z diaľky, ťažšie je odhadnúť, čo nám vystrája priateľ za chrbtom. 

Dá sa rozprávka objavovať aj počas prechádzky po Bratislave? 

Bratislava je určite rozprávkové mesto, všimol si to aj Andersen. Za dve hodiny, ktoré tu strávil, si stihol 

vypočuť príbeh mestského radného pána, ktorý krivo prisahal a potom ho vzal čert. On asi tiež všade 

hľadal rozprávky, všade sa na ne vypytoval a tak si aj z Bratislavy odniesol rozprávkový príbeh, ktorý 

potom zaznamenal vo svojej Rozprávke môjho života. Taká je tá naša Bratislava -- stačí sa po nej 

poprechádzať s otvorenými očami, a krásna – či už čierna alebo biela -- rozprávka nás stretne na každom 

kroku. 

 

 

 

 

 



Rýchlo a zbesilo 7 

 

Miroslav Kováčik, 1. ročník bc, 4. jún 2015 | Kultúra  

 

 

 

Tvorcovia filmu Rýchlo a zbesilo nesklamali a svojim priaznivcom pripravili fantastické pokračovanie v 

podobe siedmej časti. 

Film opäť ponúka množstvo akčných scén tradične spojených s rýchlymi autami. O tom, že o film je 

enormný záujem dokazuje aj počet divákov, ktorí si ho prišli v premiére pozrieť do kín. Len na Slovensku 

si tento film pozrelo v kinách počas jedného týždňa takmer 55 000 ľudí. Záver filmu patrí pietnej 

spomienke na zosnulého Paula Walkera. 

Prepojenie častí je dokonalé 

Jednoznačne veľkým pozitívom na celej sérii filmov Rýchlo a zbesilo je vynikajúca nadväznosť častí. 

Výnimkou nie je ani diel Furious 7, ktorý pomerne úzko súvisí hneď s dvoma predchádzajúcimi časťami. 

Režisérovi filmu Jamesovi Wanovi sa podarilo dokonale prepojiť pripravované siedme pokračovanie 

s pôvodne mimo stojacou časťou – „Tokijská jazda“. Tá bola nakrútená ako tretia v poradí ešte v roku 

2006 a pôvodne vôbec nenadväzovala na prvé dve časti.  Iné prostredie, iní herci, no stále rýchle autá. 

V sedmičke sa diváci dozvedajú nové skutočnosti, ktoré v Tokijskej jazde nepostrehli. Za nehodou Hana 

nebola jeho jazdecká chyba, či iné technické problémy, ale úmyselné vrazenie Deckarda Shawa, alias 

Jasona Stathama. Herec známy ako „filmový kuriér“ chce v poslednej siedmej časti pomstiť smrť svojho 

mladšieho brata Owena, ktorý bol jednou z ústredných postáv v Fast and Furious 6. 

Dramatická zápletka filmu 

Ako som už spomínal, dej filmu je v znamení pomsty. Kým Deckard Shaw (Jason Statham) chce pomstiť 

smrť svojho brata, na druhej strane Dominic Toretto (Vin Diesel) chce pomstiť smrť člena jeho rodiny – 

Hana. Dôležitým prvkom vo filme je tzv. Božie oko. Ten kto ho vlastní dokáže vystopovať každého, nech 

je ukrytý kdekoľvek na svete. 

 

V úvode filmu sa partia okolo Toretta snaží oslobodiť ženu, ktorá  tento „vylepšený GPS systém“ 

vymyslela. Ramsyeovú sa nakoniec podarí zachrániť, a tak sa „Božie oko“ nedostane do zlých rúk. 

V strednej pasáži sa hrdinovia filmu presunú do slnečného Abú Dhábi. Neprišli tam oddychovať, ale 

získať dôležitý čip, ktorý by viedol k spusteniu tzv. Božieho oka. Nakoniec sa záver filmu odohrá 

v uliciach Los Angeles v znamení rýchlych áut, akcie a nebezpečenstva. 



Vo filme je badať aj kúsok z wrestlingu 

Nie je tajomstvom, že príslušníka diplomatickej bezpečnostnej služby, agenta Lukea Hobbsa hrá známy 

wrestler a predstaviteľ WWE (World Wrestling Entertainment) Dwayne „The Rock“ Johnson. Hobbs sa 

prvýkrát objavuje v piatej časti, ktorá sa odohráva v druhom najväčšom meste Brazílie, v Riu de Janeiro. 

Počas troch častí sa Johnson objavuje v mnohých bojových scénach a tí čo čakali, že predvedie aj svoj 

obľúbený „The Rock Bottom“ sa konečne dočkali. V úvode filmu tento chmat, ktorým „The Rock“ vyhral 

nejeden zápas vo svete wrestlingovej zábavy, predviedol v boji proti Deckardowi Shawowi.  Táto scéna 

určite mala veľký úspech najmä medzi americkými divákmi, keďže v USA je WWE mimoriadne 

populárna. 

Pietna spomienka v závere filmu 

Siedma časť má svoju tajuplnú atmosféru. V čase jej nakrúcania totiž prišli tvorcovia filmu i celý svet 

o Paula Walkera, ktorý hral postavu Briana O'Connera. Walker zomrel za tragických 

okolností  v novembri 2013, keď vo vysokej rýchlosti čelne narazil do stromu. Len 40-ročný herec 

zraneniam hneď na mieste podľahol. 

Jeho smrť bola obrovským šokom a zrazu sa nevedelo, či sa film dokončí alebo nie. Nakoniec sa ale film 

podarilo aj vďaka ohromnej diváckej podpore dotočiť. Túto skutočnosť potvrdil aj sám Vin Diesel, ktorý 

si fanúšikov Fast and Furious veľmi váži. V poslednej scéne filmu sa stretáva Brian O'Conner spolu 

s Dominicom Torettom čakajúci na križovatke. Keď na semaforoch zasvieti zelené svetlo obaja sa 

rozbehnú, ale už každý ide svojou cestou. 

Krásne zobrazenie toho, ako sa Paul Walker pobral na večnosť, no na druhej strane stále zostane 

v srdciach jeho rodiny, kolegov, priateľov, či fanúšikov. V súvislosti s so smrťou Paula Waklera naspieval 

Wiz Khalifa spoločne s Charliem Puthom pieseň s názvom „See you again,“ ktorá jednoznačne chytí za 

srdce každého fanúšika tejto filmovej série.    

 

 

 

 

 

 

 



Najrozprávkovejšia z rozprávok 

 
Michal Mário Šťastný, 2. ročník bc, 4. jún 2015 | Kultúra  

 
 

 

Štúdio Disney predstavilo svoje najtrblietavejšie dielo. Nová hollywoodska snímka je drahšia, 

výpravnejšia, pompéznejšia a okázalejšia, než akákoľvek rozprávka, ktorú sme mali doposiaľ možnosť 

vidieť. 

 Dej filmu Popoluška sleduje život mladej Elly (Lily James), ktorej otec sa po smrti jej matky znovu ožení. 

Ella sa snaží ku svojej macoche (Cate Blanchett) a jej dvom sestrám Anastázii (Holliday Grainger) 

a Drisele (Sophie McShera) správať láskavo a vychádzať im v ústrety. 

Keď ale jej otec zomrie na cestách, zistí, že jej nová rodina ju považuje len za slúžku. Zanedlho sa z nej 

stáva len utrápené stvorenie večne zašpinené od popola. Jej nevlastná matka a sestry ju posmešne volajú 

Popoluška. Napriek krutostiam, žiarlivosti a bezohľadnosti, ktorým je nútená čeliť, však Popoluška 

nestráca nádej a je rozhodnutá riadiť sa posledným prianím svojej matky - aby bola vždy láskavá 

a odvážna. 

 

O nejaký čas sa v lese stretne s nádherným cudzincom, o ktorom však nemá ani najmenšie tušenie, že 

ide o princa. Myslí, že je to len učeň zo zámku a má pocit, že konečne stretla spriaznenú dušu. Hneď na 

to sa zdá, že by sa na ňu konečne mohlo usmiať šťastie - na zámocký ples sú pozvané všetky dievčatá 

z celého kráľovstva a Ella má nádej, že by sa mohla znovu stretnúť s očarujúcim Kitom. Macocha jej ale 

ísť na ples zakáže a roztrhá jej šaty. No ako vo všetkých správnych rozprávkach, pomoc je na dosah ruky 

a objavuje sa vľúdna žobráčka, ktorá pomocou dyne a niekoľkých myší Ellin život navždy zmení... 

Do kín konečne dorazila veľkolepá rozprávka bez prehnaných fantasy prvkov či popkultúrnych odkazov. 

Rozkošná, hravá, miestami veľmi dojemná bez toho aby mal divák pocit, že sa tlačí na pílu. Užasne 

z farieb a svetla, trikov na úrovni či skvelej kamery. Popoluška Lily James je vizuálne excelentná a dokáže 

si svojím úsmevom podmaniť diváka, a aj keď už daný príbeh možno až príliš opozeraný a má veľa verzii, 

pri jej roztomilej účasti sa ani chvíľku nenudíte. Svoje role si užívajú aj Helena Bonham Carter (ako 

dobrá víla) či Cate Blanchett (ako macocha). Divákovi vezme dych manieristická ozdobnosť a extrémne 

detailná popisnosť, od dekorácií cez kostýmy až po efektné, mystickým spôsobom pohodlné legendárne 

sklenené črievice. 

Za chyby sa dajú považovať digitálne myšky - Popoluškini priatelia, z ktorých, bohužiaľ, srší umelosť 

a vidno ju aj s prižmúrenými očami. Taktiež fakt, že za jedinú naozajstnú herečku široko ďaleko sa vo 

filme dá s čistým svedomím považovať len Cate Blanchett. Niektorým divákom môže prekážať prehnaná 



trblietavosť scén, Popoluškina nelogická dobrota hraničiaca s hlúposťou či intelektuálna úroveň celého 

filmu, ktorá sa pohybuje pri vekovej hranici desať rokov. Posledným výraznejším záporom je azda 

ústredný herecký pár, ktorému miestami chýba charizma.   

Branagh však ukázal, že dokáže aj so slabšieho a opakovane prežutého scenára vytesať solídny filmový 

zážitok. Položka rozprávková atmosféra je splnená na 200 %. Film je určený pre kiná, na DVD určite 

stratí zo svojej pôsobivosti. V našich kinách je plusom aj vynikajúci slovenský dabing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básničky – nebásničky 

 
Michal Mário Šťastný, 2. ročník bc, 22. jún 2015 | Poetika  

 
 

 

  

Básničky – nebásničky. 
 (Zo zápisníka vybral Michal Mário Šťastný (2boZU, LS,2014/2015) ) 
♥  ♥  ♥ 
So srdcom je to ako s hrdlom. 
Keď ťa nebolí, ani nevieš, že ho máš. 
♥  ♥  ♥ 
Nech už je ráno 
A démoni odídu s nocou 
Aby sa tú ďalšiu vrátili 
A znovu ma varili 
Vo vlastnej šťave. 
Kvapku odpustenia 
A zahasím ňou celé peklo 
Už to budú dva roky 
A ja nie a nie zhorieť 
♣  ♣  ♣ 
Vždy som chcel 
A stále chcem... 
Prežiť filmový život 
Naozaj. 
Byť urodzeným aj žobrákom 
Popovou hviezdou i 
Byť svätým a byť zvrhlíkom 
Žiariť na červenom koberci 
A spať v škatuli 
Za rohom na námestí 
Umelecké podhubie poprosím! 
♦  ♦  ♦ 
Večer na dedine 
Suchý chlieb 
Teplá kačacia masť 
Cesnak a soľ 
Otvorené okno 
Ľadový nádych marcovej noci 
Tisíce žiariacich hviezd 
Na temnomodrej oblohe 
Črty zasnežených vrcholkov hôr 
Ligotavo sa zjavujúce v 
Vietor spí 
Lesy sú tiché 
Čas na fantáziu 
Vzdialená ozvena štekajúceho psa 
Vzhliadam na mesiac 
Zatváram oblok 
Zhasínam sviečku 
Odchádzam do postele 
Pod ťažkú perinu 
Medzi ľahké sny 
♠  ♠ 

♥  ♥  ♥ 
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Lesy sú tiché 

Čas na fantáziu 

Vzdialená ozvena štekajúceho psa 

Vzhliadam na mesiac 

Zatváram oblok 
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Noc je čarovná 

 
Michal Mário Šťastný, 2. ročník bc, 15. jún 2015 | Poetika  

 
 

 

Ručičky ukazujú na ciferníku dve hodiny ráno. Nočná lampa vrhá mäkké svetlo. V ňom všetko vyzerá 

inak. Veci akoby sa stávali viac takými, akými chcem aby boli. Kiež by to nebolo mojou únavou, že vidím, 

ako sa hýbu oči na starých zašlých fotkách. Dokonca aj pukliny na omietke vyzerajú inak. Dajú sa v nich 

vidieť obrazy, podobne ako v oblakoch.  

Moje staré knihy vyzerajú omnoho staršie, než za bieleho dňa. Chcem mať pocit, že ak by som ich otvoril, 

tak by sa z hĺbok ich strán mohli ozvať nejaké staré a všetkými zabudnuté slová, ktoré znejú ušiam ľudí 

len v noci. Naschvál sa toho bojím a nechávam ich zatvorené. Berúc si denník a pero vstávam z postele 

a potichu sa odoberám do obývačky osvetlenej len slabými, dohárajúcimi plameňmi v kozube.  

 

  

Žeravé uhlíky. Moja snaha zbadať v nich nejakú temnú tvár vyšla nazmar, i keď... Ale nie, nič som 

nevidel. Rozsvecujem lampu, usádzam sa na gauč, čo najopatrnejšie, tak, aby som nezobudil môjho psa, 

ktorý na ňom spí spánkom spravodlivých. No on sa zobúdza aj napriek môjmu úsiliu nenarušiť hlboký 

spánok jeho čistej duše. Pomaly otvára svoje krásne obrovské oči a chvíľu na seba hľadíme skrz jeho 

dlhú ofinu. Potom naprázdno zamľaská a odfrkne si. Nakoniec  sa zavrúc oči odoberá do ríše svojich 

snov.  

Zaujímalo by ma,  o čom také psy môžu snívať. Môj pes niekedy zo spánku kňučí. Vtedy ho vždy budím. 

A niekedy breše so zavretou papuľou. Vtedy ho s úsmevom pozorujem. Občas pri tom tiež hýbe labkami. 

Možno sa mu vtedy zdá, že naháňa nejakú mačku, ale skôr by som to tipol na kamión. Nie, nie som 

blázon. To len môj pes sa z vôdzky najviac trhá za uháňajúcimi kamiónmi, keď sme na prechádzke niekde 

blízko cesty. Nerozumiem tomu. 

Nevadí. Teraz sa mi nad tým aj tak nechce premýšľať. Hlavu si kladiem na operadlo a so zatvorenými 

očami počúvam ticho. A vôbec, dá sa počuť ticho?  Myslím, že skutočné ticho som ešte nikdy v živote 

nepočul. Lebo aj napriek tomu, že som si v najtichšej miestnosti nášho domu zapchával uši, počul som 

prúdenie krvi v mojej hlave. V tejto chvíli okrem toho počujem aj mačky na povale. Alebo sú to 

netopiere? Neviem, možno sú tam spolu. A ten šuchot a škrabot čo počujem, je ich večierok.  

 

Mačky si s gráciou čistia svoje kožuchy a starí chlípni kocúri ich pri tom žiadostivo pozorujú. Netopiere 

pijú z náprstkov slepačiu krv a popritom vedú reči štvrtej cenovej skupiny. Už sú pekne pod parou. To, 



čo všetkých spája, sú nervy z mudrlantských rečí starých sov, ktoré na starom a spráchnivenom bidle 

živo diskutujú o aktuálnych témach. 

Všetci si svorne želajú, aby sa to prehnité bidlo konečne prelomilo. Keď sa tak napokon stane, sovy sa 

udržia vo vzduchu a pred zrakmi všetkých zúčastnených sa vzduchom elegantne premiestnia na jeden 

z trámov. Po chvíli ticha, počas ktorého si všetci uvedomia, že na povale sa nachádza prinajmenšom ešte 

aspoň dvadsať takých istých trámov, na ktorých budú môcť sebavedomé sovy svoje intelektuálske 

konverzácie viesť aj naďalej, sa cinkot náprstkov, chlípanie netopierov a ich sprosté reči znovu 

rozozvučia a kocúrie pohľady opäť padnú na krivky mačacích tiel.  

Kristína Antalová, 1. ročník bc, 4. jún 2015 | Poetika  

 
 

 

Vyprahnutá zem, prach víriaci sa pomedzi domy, chumáč slamy gúľajúci sa stredom ulice, dupot koní, 

hrmot kolies dreveného voza, šepot klebetníc šíriaci sa ulicou, krčmový krik, hrkot padajúcich stoličiek, 

praskanie pohárov, pach rozliateho alkoholu, tupé údery pästí, červený západ slnka. 

Vŕzganie otvárajúcich sa okeníc, kikiríkanie kohúta, štekot psa, buchot vedra padajúceho na dno studne, 

tlkot kolovrátku pradúceho ľan, vôňa čerstvo upečeného chleba, spev žencov pracujúcich na poli, 

gáganie husí pasúcich sa za domami, cengot spiežovcov ozývajúci sa z hôr. 

 

To je obraz dediny, ktorý mohol zazrieť plavovlasý chlapec v modro-červenom kabáte pri svojom 

objavovaní Zeme. Škoda, že nehľadal svoju ovečku tu. V košiari by našiel ovečku podľa svojich predstáv, 

nie barana ale ovcu, ani chorú, ani starú, ani trošku priveľkú ako bola tá v debničke. Určite by si 

spomenul na lampára, ktorý nezmyselne plnil rozkazy, na kráľa rozdávajúceho príkazy a pri kriku 

z krčmy by určite zazrel aj pijana márniaceho svoj život. Stretol by aj líšku poľujúcu na kohúta 

a skrývajúcu sa pred poľovníkmi. 

Mohol si ju skrotiť a líška mohla naňho spomínať pri pohľade na dozreté obilie. Ťažko by, však našiel 

záhon ruží, nikdy by tak nepochopil, prečo je jeho ruža výnimočnejšia než ostatné. Ak by mu bolo 

smutno, počkal by na červený západ slnka. Našiel by aj studňu, takú ako našiel v púšti, presne takú, 

dedinskú, s povrazom, hriadeľom i vedrom.  Nakoniec, by mu had pomohol dostať sa domov, na jeho 

malý kúsok zeme z toho nášho malého kúsku. Ten sa však odvtedy zmenil. 

Malý princ sa zo svojej planéty B612 mohol len prizerať ako mizne kikiríkanie kohúta, vŕzganie okeníc, 

dupot koní a hrmot drevených kolies, či buchot vedra padajúceho na dno studne. Avšak, ostali tu preňho 

cengot ovčích spiežovcov, skrotená líška a červený západ slnka.  

 



Slovensko boduje na EXPO v Miláne 

 
Lukáš Kendra, 2.ročník bc., 25. jún 2015 | Spoločnosť  

 
 

 

Slovenská terasa zaujala prestížny taliansky denník Corriere della Sera, ktorý zostavil prehľad 

dvadsiatich najkrajších terás v rámci pavilónov jednotlivých vystavujúcich štátov. Na EXPO Miláno sa 

pritom  tento rok zúčastňuje až 145 krajín z celého sveta.  

Corriere della Sera v článku „Expo Miláno, 20 najkrajších  terás  a rady o tom , kedy ísť na návštevu“  . 

spomína slovenskú terasu ako výnimočnú príležitosť pre tých, ktorí si by si ju chceli prenajať aj s 

občerstvením a trebárs usporiadať zaujímavý večierok. 

Ide o čiastočne otvorenú malú terasu, ktorá je primárne vyhradená pre slovenských návštevníkov, hostí 

pavilónu či delegácie. Do TOP 20 sa ešte okrem Slovákov dostali  napríklad aj Česko, Uruguaj, Angola, 

Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, USA či Rusko. Podľa generálneho komisára EXPO Miláno 2015 

Martina Poláka je každé podobné ocenenie veľkým povzbudením. 

“Je to jasný dôkaz o tom, že slovenský pavilón má úspech  a boduje aj u náročných talianskych 

novinárov.  Stretávame sa s  pozitívnymi ohlasmi u veľkého množstva návštevníkov. “ 

Na návštevníkov čaká množstvo zaujímavosti nielen vonku, ale i vo vnútri. 

 

„V interiéri expozície ukazujeme návštevníkom rozmanitosť Slovenska. Jedinečné slovenské tradície 

ako ľudové hudobné nástroje, ornamenty a ďalšie sú tu predstavené cez atraktívne moderné plastiky 

slovenského umelca Tomáša Berku. Taktiež predstavujeme inovácie, kultúru, známych slovenských 

športovcov a mnoho ďalších „reprezentantov“ SR na svetovej výstave,“ rozhovoril sa Polák. 

Ak budete mať počas leta čas a chuť, určite navštívte svetovú výstavu Expo. 

„Slovenský dom ich privíta svojou srdečnosťou, pohostinnosťou a naplní energiou. Pavilón je rozdelený 

do 6 častí – energia v tradíciách, energia v inováciách, energia v kultúre, energia v dobrodružstvách, 

energia v športe a energia vo výžive. Slovenský návštevník si môže tiež pochutiť v reštaurácií „Andy´s 

Corner“ na slovenských špecialitách. Pred pavilónom láka vôňou stánok s výrobou trdelníka alebo si 

len tak môžu poleňošiť na tulivakoch a dobiť si mobilné telefóny.“ 

Slovenský pavilón sa nachádza v silnej konkurencii, na lukratívnom mieste v susedstve  s Japonskom 

a Ruskom, v blízkosti Nemecka, Rakúska, USA, Monaka či usporiadateľského Talianska. Náklady na 



vybudovanie a prevádzku celej slovenskej expozície v Miláne sú pritom v porovnaní s väčšinou 

zúčastnených krajín niekoľkonásobne nižšie. 

„Všetky tri prezentácie  krajín, ktoré sú v susedstve, sú veľkolepé. Japonsko je považované za jedného 

z top vystavovateľov a rovnako to je aj na EXPO Miláno 2015. Katar prináša jeden z najväčších 

pavilónov na svetovej výstave EXPO Milano 2015, je orientovaný na technologické novinky, ale 

návštevník v ňom nájde aj napr. ukážku tradičných špecialít, či pec na pečenie chleba. Rusko láka 

svojich návštevníkov dennodenne typickou ruskou hudbou pred pavilónom a vo vnútri - testing menu 

tradičných chuťoviek. V interiéri opäť Rusko stavilo na veľkoleposť – napr. monumentálna periodická 

tabuľka chemických prvkov od Mendelejeva,“ zhodnotil Martin Polák 

Brány EXPO Miláno 2015 sa otvorili 1. mája, pričom táto najvýznamnejšia svetová výstava potrvá až do 

31. októbra. Očakáva sa, že počas nadchádzajúcich mesiacov ju navštívi  až 20 miliónov návštevníkov, 

už teraz je predaných 10 miliónov vstupeniek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povrchnosť stuhla na kameň 

 
Sarah Žiaková, 1. ročník mgr, 18. jún 2015 | Spoločnosť  

 
 

 

 

Priority si zoraďujeme skôr ako si stanovíme hodnoty. Lietame v oblakoch bez krídel. Bažíme po 

materiálne. Lebo aj keď má nulovú hodnotu, má výsostnú moc. Odpúšťame neodpustiteľné. 

Ospravedlňujeme sa za neospravedlniteľné. Alebo za to, čo sme nespôsobili. 

Keď sa to nehodí, sme schopní potlačiť vlastné ego. A potom naopak. Sme vyrovnané bytosti. Len závislé. 

Nielen od cigariet, liekov, alkoholu a drog. Sme závislí od vecí a ľudí. Aj od sexu. Ale poňatom väčšinou 

fyzicky. Od vykonštruovaného pocitu istoty. Aj od lásky. Nevieme ju síce definovať, ale vraj milujeme. 

A vraj sme aj milovaní. Podvádzame a suverénne hovoríme o vernosti. 

Keď sa nám darí, chceme nech sa nám darí viac. Nič nestačí. Nie sme spokojní. Čo neznamená, že sme 

nespokojní. Ale bohužiaľ sme. A akí budeme, keď stratíme, čo máme v čase našej nespokojnosti? 

Zabíjame sa. Ale sekajme radšej jazykom, ak nevládzeme udržať meč – to vravel už Ezop. Často to bolí 

viac. Ak už teda chceme spôsobovať bolesť, neberme si životy. Nič čistejšie ako život nejestvuje. Neničme 

život. Nech s ním každý naloží, ako uzná. 

Aj choroby liečime naoko, príčina nás nezaujíma. Vlastné deti nevnímame, no túžime po ideálnych 

potomkoch. Robíme takmer všetko to, čo nechceme, aby robili naše deti. A vlastne nielen deti. Ak chceš 

zmenu vo svete, začni od seba. Vlastne vždy začni vo všetkom od seba. 

Zákazník nie je naším pánom, zákazník je nám na obtiaž. Veľké veci nie sú veľké. A maličkosti sú 

samozrejmosť. Chceme viac. Chceme titul, nie vzdelanie. Berieme, čo sa núka. A dnes škola núka titul, 

nie vzdelanie. Chceme poriadny plat, nechceme byť odborníkmi vo svojom obore. Ani robiť svedomito. 

Nechceme sa s láskou oddať športu, a už tobôž nie v prírode. Dnes sa oddáva iným veciam. 

Páni sú dnes posadnutí pohľadom (a keby len) na dokonalé postavičky v posilňovniach. A ženy? Tie sú 

verné (takmer pri všetkom veľkej) ,,umeline“. Na behanie musíme byť v prvom rade tip-top oblečení. 

Prednosť majú neónové farby. Je to vlastne aj logické. V takej cestárskej bundičke vás nikto 

neprehliadne. 

Ale nech si vraví kto chce, čo chce, vynikajúco sa behá na bežeckom páse v miestnosti plnej spotených 

tiel. Tie pohľady a výhľady za to stoja. Ach, tie výhľady... A ešte lepšie ako beh, či už dnu či von, je 

popíjanie vo vysokohorských baroch. Aj to je vlastne šport. A skoro v prírode. Nechceme jesť rozumne, 



aby sme mali energiu a boli spokojní. Radšej jeme nerozumne, nech schudneme. Potom nemáme 

energiu, ale zdravotné problémy. Zdraví síce nie sme, ale chudší hej. Aj to možno len na chvíľu. 

Nie sme priveľmi cieľavedomí. Ale nespokojnosť možno na uliciach krájať. A povrchnosť, tá už stuhla na 

kameň. Možno nemáme ani šťastnú rodinu, iba spoločný domov. Alebo dom? Chodíme po svete ako 

honosné paničky a páni, a pritom nemáme ani toľko chochmesu, aby sme boli nároční. Ale sami na seba. 

Ak chceš zmenu vo svete, začni od seba. Vlastne vždy začni vo všetkom od seba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiarivý príklad slovenskej obetavosti 

 

Sarah Žiaková, 1. ročník mgr, 29. máj 2015 | Spoločnosť  

 

 

 

Keď znejú zvony, vždy znejú dôstojnosťou posolstva. Dávno sa spojili do súzvuku revúcke s martinskými, 

banskobystrické s kláštorskými, aby naliehavo pripomenuli jeden z jeho veľkých príbehov. Tým 

príbehom sú osudy prvých slovenských gymnázií, ale predovšetkým životné púte nezabudnuteľných 

ľudí, pedagógov a študentov, ktorí svojimi činmi rozhodne presiahli svoj čas, školy, miesta ich pôsobenia 

i svoj národ. Veľkosť národa sa nehodnotí veľkosťou územia, ktorý obýva, ale bohatou históriou, 

tradíciami a vzdelanosťou národa. Dejiny sa tvoria generáciami, dlhou cestou práce, biedy, túžob, nádejí 

a sklamaní. Na mentalitu, charakter a pohyb slovenského národa vplývali rôzne významné udalosti, 

osobnosti a ďalšie duchovné fenomény. Mimoriadne významné boli najmä tie, ktoré dávali impulzy 

k pozdvihnutiu národného povedomia. 

Prvé slovenské gymnáziá 

Z nášho pohľadu sú cenné tie udalosti a deje, ktoré viedli k rozvoju školstva a pedagogiky v období, keď 

slovenský národ začal intenzívnejšie prejavovať potrebu vlastného sebaurčenia. Vzdelanie malo byť tou 

hybnou silou, ktorá by dvíhala národné sebavedomie. Aby bol naplnený tento cieľ, bolo potrebné 

založenie vlastných škôl, kde by sa vyučovalo v materinskom jazyku, ktorému by rozumeli všetky vrstvy 

spoločnosti. Tento vývin nebol ľahký a to vidíme aj pri zrode prvých troch slovenských gymnázií 

matičného obdobia. Sú to gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom. A práve posledné 

spomenuté gymnázium zohralo jednu z najdôležitejších úloh. 

Zdanlivo bolo najmladším spomedzi prvých troch slovenských ústavov. V skutočnosti bolo však 

pokračovaním Moyzesovho gymnázia v Banskej Bystrici, ktoré v roku 1867 pomaďarčili. O to ťažšie pre 

vznik gymnázia bolo, že sa zakladalo práve v období, keď zomrel osnovateľ myšlienky, aby aj katolíci 

mali svoje slovenské gymnázium. Pokračovateľom tejto myšlienky bol Martin Čulen. Túžil vybudovať 

slovenské gymnázium podľa vlastnej koncepcie, chcel mu dať pečať národného ducha. V kruhu 

slovenských vysokoškolákov v Pešti, kde boli aj mladíci z Kláštora pod Znievom sa radil o myšlienke 

slovenského katolíckeho gymnázia. Mestská rada po predložení návrhu na zriadenie katolíckeho 

gymnázia vykonala všetko potrebné, aby sa to vybavilo v čo najkratšom čase. 

Hoci Martin Čulen otvorene upozornil na ťažkosti, ktoré budú spojené s udržiavaním gymnázia, členovia 

patronátu sa nezľakli a hneď na to začali prípravy na prvý školský rok. Niekoľko dní po uverejnení 

zakladacej listiny začali prúdiť do Znieva peniaze. Tak ako Matica slovenská, a obe 

slovenské  gymnáziá  v Revúcej aj v  Martine, ani Zniev sa nemohol zaobísť bez darov roľníkov, 

remeselníkov, drobných učiteľov i farárov. Prispievali aj evanjelici. A medzi prvými boli: A. H. Škultéty, 



V. Pauliny-Tóth, J. M. Hurban a Slováci v zahraničí. Spomedzi národovcov, ktorí sa hlavnou mierou 

zaslúžili o založenie znievského gymnázia, vynikli najmä F. V. Sasinek, M. Chrastek, J. Škultéty, V. 

Pauliny-Tóth a Andrej Kmeť. 

6. augusta 1868 sa zišlo v Znieve prvé valné zhromaždenie patrónov, zakladateľov a podporovateľov 

znievskeho gymnázia, ktorí sa rozhodli, že na gymnáziu sa začne vyučovať od budúceho školského roku. 

14. októbra 1868 po zasadnutí výboru poverili M. Čulena týmito úlohami: vypracovať stanovy gymnázia, 

oboznámiť vyššie cirkevné orgány o založení gymnázia, zaobstarať vhodnú budovu, zostaviť učebný plán, 

vybrať budúcich profesorov. Čulen ešte na tejto porade intuitívne navrhol, aby škola neniesla názov 

slovenské gymnázium, pretože slovo ,,slovenské“ by dráždilo maďarské vládne kruhy. 

Valné zhromaždenie sa dohodlo na názve Samostatné reálne kresťanské gymnázium a jednomyseľne 

zvolilo M. Čulena za riaditeľa gymnázia. Ako provizórnu budovu si vybral dom L. Točeka, ktorý stojí ešte 

dnes. Predstavenstvo postavilo novú budovu, aby sa 3. októbra 1869 mohli otvoriť brány školy. Pri 

gymnáziu sa zároveň vybudovalo alumneum pre chudobných žiakov, ktorých bola viac ako polovica. 

A tak sa škola stala dostupnou všetkým vrstvám. 

Slovenské gymnáziá matičného obdobia tvorili jeden celok a boli vzájomne prepojené. História ich 

vzniku aj zániku má veľa spoločného. Všetky tri po ich krátkej existencii stihol takmer spoločný osud. 

Stali sa tŕňom v oku maďarským vládnym kruhom v Uhorsku. Postupne začali proti nim útočiť, verejne 

vystupovať označiac ich za ,,panslavistické“. 

Zatvorenie slovenského gymnázia 

Po zatvorení prvých dvoch gymnázií bol rad na znievskom gymnáziu. V septembri 1874 minister školstva 

Trefort oznámil riaditeľovi gymnázia M. Čulenovi, že školu pre protiústavnú činnosť uzatvára. Nastalo 

vyšetrovanie školským inšpektorom, následne štátnym sekretárom a ministerským radcom – rodených 

Maďarov, no všetci boli s úrovňou gymnázia spokojní. Práve ono vraj prevyšovalo úroveň gymnázií 

v maďarských mestách. Toto bolo pre vládu neprijateľné, preto do Znieva poslala Dr. Klamárika - 

najväčšieho nepriateľa M. Čulena. Ani on nič protištátne nenašiel. Valné zhromaždenie patronátu 

gymnázia dostalo z Pešti návrh na poštátnenie. Bolo ochotné prijať návrh ministra Treforta iba za týchto 

podmienok: konfesionálny charakter školy, slovenská reč, nedotknuteľný majetok, voľba učiteľov 

a Čulen nesmie byť odvolaný. Necelé dva týždne pred začatím školského roka gymnázium v Kláštore pod 

Znievom otvorilo novú budovu postavenú vlastnými silami a zo zbierok ľudu. 

21. septembra 1874 Trefort uzatvoril gymnázium z dôvodu, že stará budova nevyhovuje a nová zo 

zdravotných dôvodov takisto. Veľkou mierou sa na zatvorení znievskeho gymnázia podieľal aj maďarský 

učiteľský ústav, ktorého úlohou bolo pomaďarčiť Zniev. 



Aké krátke trvanie mala táto škola, taký veľký význam mala v odumierajúcom našom slovenskom, 

kultúrnom a národnom živote pred prevratom. Zostala nám po ňom krásna tradícia ducha pre školstvo, 

žiarivý príklad slovenskej obetavosti. 

Pre slovenský národ nasledovalo jedno z najťažších období, v ktorom išlo o bytie či nebytie národa, keď 

maďarizačná politika dosiahla v roku 1907 svoj vrchol tzv. Apponyho zákonmi, ktorých cieľom bolo 

pomaďarčiť všetky nemaďarské národy v Uhorsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adoptuj si včelu 

 
Peter Kováč, 1. ročník mgr., 15. máj 2015 | Spoločnosť  

 
 

 

"Od apríla 2014 uhynulo v USA v priebehu roka 42,1 % kolónií včiel medonosných," cituje 

denník Guardian štúdiu amerického ministerstva hospodárstva. Problém hynúcich včiel 

nie je ľahostajný ani ľuďom na Slovensku, a tak v októbri odštartovali zbierku s názvom 

Adoptuj si včelu. 

 

Cieľom projektu Adoptuj si včelu je prostredníctvom verejnej zbierky získať prostriedky na vybudovanie 

úľov pre mestské účely. Tie plánujú organizátori umiestniť v piatich mestách Slovenska za účelom 

opeľovania, teda záchrany včiel i vzácnych druhou medu. Projekt chce zároveň informovať verejnosť o 

dôležitosti včiel, ich problémoch a riešeniach. 

Pomôcť môže každý. To, akou veľkou čiastkou, rozhodne sám. Stačí kliknúť na 

stránkuadoptujsivcelu.sk a vybrať si z širokej ponuky. Či uprednostníte včelie larvičky, trúdy, 

robotnice, včelie kráľovné alebo až samotné úle či dokonca včelára, je len na vás. Prispieť sa dá už od 

jedného eura. 

Investícia do včiel je nevyhnutná a zároveň rentabilná, vysvetľujú organizácie Greenpeace a Živica, ktoré 

tento netradičný projekt zastrešili. "Sú dôležité nielen kvôli produkcii medu, včely sú kľúčovým prvkom 

produkcie jedla, pretože opeľujú poľnohospodárske plodiny. Až tretina jedla, ktoré konzumujeme, 

závisí od opeľovačov," ozrejmujú iniciátori svoje úsilie. 

Dôvodom masívneho úhynu včiel je predovšetkým otrava. Pesticídy používané v poľnohospodárstve 

výrazne redukujú počty včiel a opeľovačom nepomáhajú ani extrémne výkyvy počasia či nedostatok 

rozmanitej stravy. Takto oslabené rýchlo podliehajú chorobám a parazitom. Pre eliminovanie záporných 

prognóz je preto potrebné konať. 

V priebehu polroka vyzbierali iniciátori projektu 12 739 eur, (10.5.2015) čím z polovice naplnili kvótu 

potrebnú na realizáciu projektu. "Cieľová suma 26 000 eur pokryje náklady spojené s osádzaním 10 

úľov a vytvorením vybavených mestských včelníc spolu v 5 mestách, zabezpečí pre včely pravidelnú 

odbornú starostlivosť a informovanie verejnosti o alternatívach a riešeniach problémov 

včiel," konkretizuje internetová stránka adoptujsivcelu.sk. 

 

 

http://web.archive.org/web/20150715061721/http:/adoptujsivcelu.sk/
http://web.archive.org/web/20150715061721/http:/adoptujsivcelu.sk/


 Peter Sagan sa stal dvojnásobným majstrom 
Slovenska v cestnej cyklistike 

 

Katarína Filová, 1. ročník mgr., 30. jún 2015 | Šport  

 

 

 

Potvrdil úlohu absolútneho favorita. Snáď len pád by mohol zabrániť Petrovi Saganovi prísť si po piaty 

titul majstra Slovenska. Navyše, keď sa šampionát konal v jeho rodnej Žiline. Aby nezostal svojim 

fanúšikom nič dlžný, k triumfu v pretekoch s hromadným štartom pridal aj premiérovú zlatú medailu z 

časovky. Tá väčšinou visí na krku Petra Velitsa, no ten sa tento raz majstovstiev nezúčastnil. Peter Sagan 

tak bude tento rok nosiť dres majstra Slovenska v oboch kategóriách. 

 

Majstrovstvá však neboli len o Saganovi. Predstavilo sa veľa talentovaných pretekárov, ktorí napriek 

nepriazni počasia zaťali zuby a pripravili fanúšikom skvelý cyklistický zážitok. V pelotóne o tituly 

národných majstrov bojovali aj Martin Velits, Jan Bárta, Leopold Konig, Roman Kreuziger, Petr Vakoč, 

Maroš Kováč alebo Patrik Tybor. 

  

 

  

Kto sa tešil v Žiline z medaile? 
Preteky s hromadným štartom / Časovka 

  

Muži Elite 

1)       Peter Sagan / Peter Sagan 

2)       Juraj Sagan / Maroš Kováč 

3)       Patrik Tybor / Patrik Tybor 

Muži U23 

1)      Erik Baška / Erik Baška 

2)      Luboš Malovec / Juraj Bellan 

3)      Juraj Bellan / Andrej Strmiska 



Juniori 

1)      Juraj Michalička / Samuel Oros 

2)      Adrián Foltán / Matej Ulík 

3)      Tomáš Person / Ladislav Kniha 

Ženy Elite 

1)      Alžbeta Pavlendová / Tereza Medveďová 

2)      Tereza Medveďová / Alžbeta Pavlendová 

3)      Lívia Hanesová / Lívia Hanesová 

Juniorky 

1)      Petra Panáčková / Lucia Valachová 

2)      Erika Glajzová / Petra Panáčková 

3)      Barbora Švrčková / Erika Glajzová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SFZ našlo liek na chorý slovenský futbal! 

 
Zoran Boškovič, 2. ročník Bc., 9. jún 2015 | Šport  

 
 

 

Nechcem sa chváliť, no ako samozvaný odborník na slovenský futbal sa odvážim potvrdiť, 

že krok SFZ, ktorý má zefektívniť prácu slovenských futbalových líg, je správny. Pretože 

presne to, čo odsúhlasili pred dvomi mesiacmi, je najväčším problémom nášho futbalu. 

Slovenský futbalový zväz totiž schválil návrh, podľa ktorého od sezóny 2016/2017 bude prvú ligu, 

v súčasnosti zvanú Fortuna liga, hrať desať tímov. Tie budú do nemoty hrať proti sebe, aby nakoniec 

odohrali neskutočných 36 kôl. Len pre porovnanie, nemeckú Bundesligu hrá 18 tímov a tie odohrajú 34 

kôl. Takže, konečne budeme v niečom lepší ako niektorá z popredných futbalových krajín! 

No späť k veci. Táto zmena bola prijatá bleskovo a bude mať určite aj bleskový účinok na náš futbal. 

Dôvod, prečo si myslím, že to je fantastická reforma, je jednoduchý – bola to posledná vec, ktorá kvárila 

náš futbal už zopár rokov. A teda, keď sa sezónu po tej budúcej konečne pretaví táto reforma do 

skutočnosti, nášmu futbalu nestojí nič v ceste za európskym futbalovým trónom. 

Veď ruka v ruke s touto novinkou sa opravia i všetky rozbité, hnusné, hnilé štadióny, na ktoré chodí 

menej ľudí než do obchodu po nový Iphone. Keď bude u nás hrať ligu desať tímov, kvalita sa zvýši, kluby 

nebudú predávať do zahraničia mladé talenty, tréneri sa nebudú medzi sebou striedať v tých istých 

kluboch. Kvalita trávnikov sa rapídne zvýši a úroveň výchovy mládeže geometricky vzrastie 

v neuveriteľne krátkom období. Naša najvyššia futbalová liga nebude súperiť s tou sudánskou na konci 

prvej päťdesiatky rebríčka FIFA, ale stane sa z nej európsky futbalový „tiger“. 

Futbalová reprezentácia bude stabilne bojovať na Majstrovstvách sveta, respektíve Majstrovstvách 

Európy a nebude sa musieť hanbiť za to, že v hlavnom meste nemá poriadny národný štadión, ktorý by 

reprezentoval náš futbal. Nebude musieť prísť súkromný investor, ktorý je spájaný s rôznymi škandálmi, 

aby postavil štadión, kým štát toho nebol schopný dlhé roky. Ten istý štát nebude musieť dorobiť prácu 

ďalšieho súkromného investora v Bratislave, pretože mestské orgány mu hádzali polená pod nohy 

v ceste za zveľadením nášho zvnútra i zvonka prehnitého futbalu. 

Takže, aký je rezultát? Slovenský futbalový zväz novou neuveriteľnou reformou vylieči slovenský futbal. 

Konečne. 

 

 



Ovládne Nadal, kráľ antuky, opäť svoj 
obľúbený turnaj? 

 

Denis Dymo, 1. ročník Bc., 25. máj 2015 | Šport  

 

 

 

Antuková časť tenisovej sezóny je už v plnom prúde a už tradične ju ukončí grandslamový turnaj Roland 

Garros v Paríži. 

Nadal je bez formy 

Bývalá svetová jednotka, Rafael Nadal, neprežíva veľmi dobrú sezónu. Na viacerých turnajoch to 

nedotiahol ďaleko a vyhral len jediný menší turnaj v Buenos Aires. V rebríčku ATP klesol už na svoje 

dlhoročné minimum, ktorým je siedme miesto. Na turnaji v Madride, ktorý sa skončil nedávno, našiel 

svoju stratenú formu. Dotiahol to až do finále, v ktorom podľahol svetovej trojke Andymu Murraymu. 

Nadal má však veľkú motiváciu. Od roku 2010 nepretržite zdvíhal nad hlavu trofej pre víťaza French 

Open a celkovo má na konte už deväť titulov. Dosiahnuť desiaty vavrín by bol pre španielskeho matadora 

obrovský úspech. 

Djokovič je v životnej forme 

Novak Djokovič, svetová tenisová jednotka, má taktiež obrovskú motiváciu. V tomto kalendárnom roku 

sa zúčastnil šiestich turnajov, z toho štyrikrát sa tešil z celkového triumfu a raz sa stal porazeným 

finalistom. V rebríčku ATP má obrovský náskok pred druhým Rogerom Federerom, takmer štyritisíc 

bodov. „Nole“ ešte nikdy neovládol parížsky grandslam a nikdy nezdvihol nad hlavu pohár pre víťaza. 

Podarí sa mu to práve tento rok? Predpoklady na to má. 

Slováci môžu len prekvapiť 

Tento rok sa ženská časť turnaja bude musieť zaobísť bez slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej, ktorá 

bude absentovať pre nedávnu operáciu achilovky. Práve to je jedným z dôvodov, prečo Slovensko nebude 

mať po rokoch zastúpenie medzi nasadenými hráčkami. Najväčšiu šancu z našich tenistiek bude mať 

mladá nádej slovenského tenisu, Anna Karolína Schmiedlová, ktorá prežíva výbornú sezónu. Vyhrala 

jeden turnaj a na druhom prehrala až vo finále. Antuka je jej obľúbeným povrchom. Potvrdila to minulý 

rok práve na Roland Garros, keď si v troch setoch poradila so staršou so sestier Williamsových, Venus, 

a postúpila do tretieho kola. Z mužov sa pripisuje najväčšia šanca Martinovi Kližanovi, ktorý má stále 

šancu dostať sa medzi 32 nasadených hráčov. Martin je hráč, ktorému sedí práve antukový povrch, no 

zatiaľ sa na francúzskom grandslame nevedel výraznejšie presadiť. Uvidíme, či práve tento rok bude pre 

neho úspešným. 

Nech už fandíte Novakovi Djokovičovi, ktorý sa snaží vyhrať svoj prvý antukový grandslam, Rafaelovi 

Nadalovi, kráľovi antuky, alebo iným hráčom, jedno je isté. Čakajú nás napínavé zápasy a 



pravdepodobne nebude núdza ani o prekvapenia. Dúfajme, že jedným z prekvapení turnaja budú 

slovenskí hráči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Striedania – zbraň futbalových trénerov 

 

Rastislav Boris, 2. ročník Bc., 25. máj 2015 | Šport  

 

 

 

Kedysi sa hrával futbal bez striedaní, čo sa výrazne zmenilo až na majstrovstvách sveta 1970 v Mexiku. 

V súčasnosti majú tréneri k dispozícii tri cenné možnosti na obmenu zostavy v priebehu hry. 

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) dokonca v dlhodobom horizonte uvažuje o zavedení štvrtého 

striedania v prípade predĺženia či pri zranení hráča. 

Píše sa rok 1970 a Mexičan Juan Ignacio Basaguren sa raduje zo štvrtého gólu v sieti Salvádoru (4:0). 

Zaznamenal ho v 83. minúte duelu, iba sedem minút po príchode na trávnik. Stal sa historicky prvým 

striedajúcim hráčom na šampionáte, ktorý strelil gól. Na turnaji v Mexiku dostali tímy novú 

možnosť dvoch striedaní. 

Najprv nevyužívaná zbraň 

Zaujímavosťou je, že družstvá najprv využívali výmenu hráčov počas zápasu iba v minimálnej miere. 

Párkrát sa na MS 1970 stalo, že tréner nevystriedal nikoho. Príkladom je aj finálový zápas pamätného 

šampionátu, keď Brazília zdolala Taliansko 4:1. “Kanárici” získali titul, a to nepostavili ani jedného 

náhradníka. 

Význam striedajúcich hráčov sa v porovnaní s minulosťou ešte zvýšil. Moderný futbal má prehustený 

kalendár a pribúdajú únavové zranenia. Futbalisti hrajú ligové, pohárové, národné, prípravné a ešte aj 

exhibičné duely. Lavička náhradníkov je preto kľúčovou zložkou úspechu. Striedajúci hráči sa dokážu 

zmeniť na hrdinov. Napríklad na minuloročnom šampionáte v Brazílii zaznamenali striedajúci hráči 

takmer jednu pätinu gólov z celkového počtu. 

Najznámejšie eso 

Povesť obávaného žolíka na zelených trávnikoch si vybudoval napríklad nórsky útočník Ole Gunnar 

Solskjaer. V drese Manchestru United zaznamenal viac ako pätinu presných zásahov až po príchode 

z lavičky, konkrétne 29 zo 126. 

Najpamätnejší príchod na trávnik zaznamenal vo finále Ligy majstrov 1999. Na trávnik prišiel až v 81. 

minúte a v nadstavenom čase strelil víťazný gól. Rozhodol o veľkolepom a emotívnom triumfe 

„červených diablov“, ktorý získali v tejto sezóne jedinečný hetrik. Triumf v Premier League, FA Cupe aj 

Lige majstrov. Preto sa pri každom striedaní hráča dobre pozerajte na čísla nad hlavou štvrtého 

rozhodcu.    

 



Na katedre žurnalistiky športom proti predsudkom 

 
Juraj Karpiel, 1. ročník mgr., 22. máj 2015 | Šport  

 
 

 

Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave a Nadáciou Friedricha Eberta zorganizoval workshop Médiá vs. 

rasizmus a extrémizmus v športe. 

Panelová diskusia sa uskutočnila na pôde katedry žurnalistiky, študenti a novinári z rozličných médií 

spoločne hľadali odpovede na otázky súvisiace s prejavmi neznášanlivosti na športoviskách.   

„Médiá majú veľký vplyv na verejnú mienku, aj preto by mali viac písať o tom, že u nás na štadiónoch 

stále rezonuje rasizmus ako téma,“ skonštatoval Martia Jaures, hráč Different Colours United 

pochádzajúci z Konga, ktorého doplnil futbalový komentátor RTVS Vladimír Pančík: „Je potrebné, aby 

sme tento problém vnímali komplexne. Niekedy rasizmus nevzniká len u fanúšikov, ale aj priamo na 

ihrisku. Viac ako na reči novinárov dajú fanúšikovia na slová od hráčov.“ 

 

Do duše problémového priaznivca ponúkol pohľad Marek Majerčák zo Slovenského futbalového zväzu, 

ktorý je zodpovedný za styk s fanúšikmi. „Títo ľudia hľadajú na štadióne spôsob sebaprezentácie. Je 

zjavné, že im vyhovuje, keď sa o nich hovorí, píše. Vo svojej horde je dotyčný potom najväčší hrdina, 

každý mu v krčme kúpi pivo,“ skonštatoval Majerčák. 

K možnému riešeniu sa pokúsil dospieť aj šéfredaktor portálu Šport.inak Michal Trško: „Ak desaťročné 

dieťa na futbale v Trnave vulgárne pokrikuje na rozhodcu, niekde je chyba. Je to celospoločenská 

otázka. Myslím si, že novinári by mali na to upozorňovať a niekto by sa tomu následne mal hlbšie 

venovať, to by mohla byť cesta.“ 

 

Inštitút pre medzikultúrny dialóg je občianske združenie, ktorého cieľom je prispieť pomocou 

vzdelávania a osvetových aktivít k vyššej miere tolerancie na Slovensku. Od roku 2012 realizuje kampaň 

Šport spája, ktorej cieľom je využiť kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín 

obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe. 

 

 



Milan Harvilko: Cieľom je udržať sa na jar 
medzi elitou 

 
Jakub Mitter, 1. ročník Bc., 1. máj 2015 | Šport  

 
 

 

Ani hráči Podbrezovej sa nevyhli zmenám pred jarnou časťou fortunaligovej sezóny. Tie sa netýkajú len 

hráčskeho kádra, zmena na Horehroní nastala aj na trénerskom poste. Nováčik najvyššej súťaže odohrá 

svoje domáce zápasy v Brezne, keďže jeho štadión v Podbrezovej čaká prestavba. O zimnej príprave 

a taktiež nasledujúcej jari sme sa porozprávali s Milanom Harvilkom. 

Ako by ste charakterizovali zimnú prípravu? 

Ako nevydarenú, keďže nám nevyšla po hernej a ani výsledkovej stránke. V prípravných stretnutiach 

sme sa trápili. Musíme preto na ňu čo najskôr zabudnúť a maximálne sa sústrediť na Fortuna ligu. Práve 

v nej sa totiž hrá o dôležité body. 

Boli ste prekvapený, keď bol pár dní pred začiatkom jarnej časti odvolaný hlavný tréner 

Jaroslav Kentoš? 

Samozrejme, že sme ostali so spoluhráčmi zaskočení. Na druhej strane, takéto veci sa vo futbale stávajú. 

  

Ako majú momentálne vaši tréneri prerozdelené kompetencie? 

Tréningový proces a zápasové vedenie sú v réžii trénera Jozefa Moresa, ktorému pomáhajú asistenti 

Marek Bažík s Máriom Auxtom. Koučom brankárov je Branislav Benko. 

  

Jarná časť je pre vás veľmi dôležitá, podstatné sú však aj ciele pred jarnou časťou. Aké 

sú? 

Ako som už spomenul, príprava nám nevyšla, prišla liga a my sa musíme plne koncentrovať už len na 

ňu. Musíme začať robiť na ihrisku to, čo nám v minulosti prinieslo úspech. Cieľom pre jarnú časť je 

zotrvanie medzi slovenskou elitou. 

Svoj prechodný stánok ste našli v Brezne. Ako ste sa tam udomácnili? 

V Brezne sme pôsobili už dávnejšie, hrali sme tam druhú ligu, čiže nie je to pre nás žiadna novinka. 

Viacerí v Brezne, navyše bývame, čiže sa tam cítime ako doma. 

Čo by sa malo zmeniť na vašom štadióne v Podbrezovej? 



Mala by sa rozšíriť severná tribúna a na hlavnej by takisto mali pribudnúť nové sedadlá. Novinkou budú 

umelé osvetlenie, kamerový systém, ale aj vyhrievaný trávnik. Všetci sa tešíme, že budeme mať nový, 

pekný a útulný stánok. Nám hráčom teraz už len ostáva, aby sme vyhrávali a bavili hrou našich 

fanúšikov. Len vďaka tomu bude štadión zaplnený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nová zábava mladých - Daj si desať 

 

Denis Dymo, 1.ročník Bc., 10. jún 2015 | Zaujímavosti  

 

 

 

Sociálne siete využívajú ľudia najmä na komunikáciu a zdieľanie svojho súkromia medzi priateľmi. 

Mladým to však nestačí a začínajú vymýšľať rôzne virálne hry alebo výzvy. Určite si všetci pamätáte na 

letné šialenstvo, keď sa celý svet oblieval ľadovou vodou. Slovensko si vymyslelo vlastnú hru. Nazýva sa 

“Daj si desať” a zaručene vás dostane do formy.  

Trápnosť ide bokom 

Tejto hry sa môže zúčastniť každý. Stačí len odvaha, štipka exhibicionizmu  a o zábavu je postarané. Hra 

spočíva v tom, že ktokoľvek a na akomkoľvek mieste vám môže kamarát povedať “Daj si desať”. Či ste  v 

autobuse, na rande alebo v práci, musíte si dať desať klikov. Na jednej strane si môžete byť ístí, že o divné 

pohľady okoloidúcich či adrenalín nebude núdza. 

Na strane druhej vás táto zábavka preverí aj po fyzickej stránke. Klikovanie je namáhavá činnosť a 

nezvládne ju každý. Keď sa do toho ešte pridá stres a tréma na verejnosti, zapotia sa naozaj aj silní 

jedinci. 

Pravidlá sú jednoduché 

Ako každá hra, aj táto má svoje vlastné pravidlá. Jednému človeku môžeš povedať “Daj si desať” 

maximálne dvakrát za deň, pričom dotyčný to môže vrátiť až o hodinu. Komunikácia medzi priateľmi 

musí byť jedine priama. Neakceptujú sa výzvy cez SMS, chat alebo iné formy komunikácie. Výnimka sa 

môže udeliť len v takom prípade, keď máte priateľa v zahraničí. V tom prípade sa povoľuje výzva cez 

videohovor. 

“Daj si desať” má aj svoju vlastnú fanúšikovskú stránku na sociálnej sieti. Zábavke podľahlo už vyše 

tritisíc mladých ľudí a čísla stále stúpajú. Ešte chvíľu a Slovensko bude plné mladých ľudí, ktorí robia 

niečo so svojim telom a zároveň sa aj bavia. 

 

 

 

 

 



BMW vyvinulo prvý elektromobil už v roku 1972 

 
Michal Sorkovský, 1. ročník Bc. , 9. jún 2015 | Zaujímavosti  

 
 

 

Za posledné štyri desaťročia vzniklo v dielni BMW viacero experimentov, návrhov a prototypov 

elektromobilov. Elektrické i3 je teda len výsledkom dlhoročného skúšania, experimentovania 

a vylepšovania, ktoré začalo hranatým oranžovým modelom z pred 43 rokov. V roku 1972 bolo totiž 

vyvinuté BMW 1602e – prvý elektrický automobil od BMW. 

 

Tak ako môžeme BMW i3 považovať za reakciu na sprísnenie emisných noriem, aj model 1602e reagoval 

na vtedajšiu geopolitickú situáciu. A tá vôbec nebola jednoduchá. Hoci ropné embargo spôsobené 

organizáciou krajín vyvážajúcich ropu nastalo až v roku 1973, pokračujúce nepokoje na blízkom východe 

vyvolávali obavy už oveľa skôr. BMW teda logicky hľadalo riešenie nechcenej situácie, kedy by došlo 

k narušeniu dodávok a následnému nedostatku ropy.      

 

Bavorská automobilka napokon vyvinula svoj prvý elektromobil. Dvojdverový elektrický automobil 

BMW 1602e disponoval zásobou olovených akumulátorov a elektrickým motorom s výkonom 32 kW (43 

k).Vozidlo s plne nabitými batériami dokázalo prekonať vzdialenosť až 60 km,  to však len pri dodržaní 

súvislej konštantnej rýchlosti 50 km/h. Maximálna rýchlosť, ktorú model 1602e dosahoval bola 100 

km/h. 

BMW vytvorilo dva kusy elektromobilu tohto typu, ktoré obidva boli využité ešte v roku 1972 počas 

olympijských hier v Mníchove. Elektrické automobily boli použité, ako sprievodné vozidlá pre 

maratónskych bežcov, ktorí tak už nemuseli dýchať výfukové plyny z okoloidúcich áut. Elektromobily od 

BMW sa stali súčasťou olympijských hier a aj po 40 rokoch boli podstatne modernejšie typy použité na 

olympiáde v Londýne.      

  

 

 

 

 

 

 



Zomrel Sam Simon, spolutvorca Simpsonovcov 

 

Karol Gajdoš, 1. ročník Mgr. , 3. jún 2015 | Zaujímavosti  

 

 

 

V roku 1989 sa Sam s Mattom Groeningom a Jamesonom L. Brooksom podieľal na vytvorení seriálu. 

Neskôr spolupracoval na ôsmich epizódach a kvôli napätým vzťahom s Greoningom sa rozhodol v roku 

1992 z tímu odísť. Každoročne ale dostával z tržieb seriálu desiatky miliónov eur. 

Z krátkeho seriálu kultovka     

Hoci sa seriál začal vyrábať v roku 1989, svoju históriu začal písať už v roku 1987. Jeden z producentov 

James L. Brooks požiadal Matta Goreninga aby vytvoril krátky animovaný seriál. Matt v časovej tiesni 

pred Brooksovou kanceláriou rýchlo naskicoval postavy a pomenoval ich po svojej rodine. Týmto 

spôsobom vznikli Homer, Marge, Lisa a Maggie. Výnimkou bol Bart, ktorý dostal meno iným 

spôsobom. Je to anagram na anglické slovo "brat", ktoré znamená nezbedník. 

Zaujímavostí, ktoré ste nevedeli 

Ako sme si mohli počas dvadsaťpäťročného vysielania všimnúť, všetky postavy majú len 4 prsty. Jediná 

postava, ktorá ich má päť, je Boh. 

Jedna epizóda sa vyrába 6 mesiacov, preto je zaujímavé, že sa tvorcom darí dotýkať sa tém, ktoré v 

spoločnosti rezonujú. Dôkazom toho je aj vystúpenie zakladateľa WikiLeaks Juliana Asangea v roku 

2013. Ten svoju postavu nadaboval cez telefón z Ekvádorskej ambasády v Británii, na ktorej mu bol v 

tom čase poskytnutý azyl.  

Aj keď Homer Simpson nepatrí medzi tých najbystrejších, v jednej epizóde nastolil teóriu, že 

univerzum má tvar ako šiška (donut). Táto teória má podľa kozmológov určitú validitu. Rovnako by 

sme asi nepovedali, že v roku 1989 vymenoval časopis The Time Barta za najvplyvnejšiu postavu 

storočia. 

Simpsonovci držia svetový rekord v najdlhšie vysielanom animovanom seriáli v primetie. Televízna 

stanice Fox, ktorá obľúbenú televíznu show vysiela, vlastní práva na jej vysielanie až do roku 2082.  

 

 

 

 



Eva Vženteková: Cez filmy môžem vidieť, ako ľudia 
rozmýšľajú a pozerajú na svet 

 
Michaela Kolenová, 1. ročník mgr., 2. október 2015 | Kultúra  

 
 

 

Eva Vženteková píše filmové recenzie, písala do Film a divadlo, Kino Ikon a iných 

špecializovaných periodík. Rozprávali sme sa s ňou o tom, prečo má rada film a ako sa 

dostala k písaniu o filme. 

  

Študovala som na filozofickej fakulte - kráčaš teda v mojich šľapajách, ale ja na katedre estetiky. Volalo 

sa to teória kultúry, teraz kulturológia. Písať som začala počas štúdia, v treťom ročníku mi uverejnili prvú 

recenziu. Bol to taký logický výsledok toho, že som sa o film už dlhšie zaujímala.  Do kina som začala 

chodiť v podstate od detstva, normálne od detských filmov. Časom sa to vyprofilovalo tak, že som chodila 

aj do filmového klubu, na filmotékové filmy, čítala som knihy o filme. V treťom ročníku vysokej školy 

som sa pokúsila napísať prvú recenziu, ktorá mi vyšla vo vtedajšom časopise Film a divadlo, čo bol v tých 

časoch prestížny časopis.  

Bola som na to pyšná, tak som v písaní o filme pokračovala, čomu sa venujem až doteraz. 

Čím vás očaril film?  

To bolo kontinuitné. Také to prvé očarenie, keď som bola malá a čo asi zažívajú mnohí, keď prídu do 

kina. Je to to ponorenie sa do tmy. Človek je vydaný tomu obrazu a naplno tam fungujú jeho emócie, je 

tam aj to, že niečo cez to poznáva. Poznáva nové krajiny, nových ľudí, nové situácie. Je to osobný kontakt, 

je veľmi atraktívny a toto ma stále pútalo. Potom samotné, že sme prišli do filmového klubu, že sme 

mohli vidieť Francúzsku novú vlnu alebo Bergmanove filmy, české filmy, Českú novú vlnu, poľské filmy, 

ruské filmy. To mi otvorilo nový svet. 

K literarúre, ktorú som čítala...Knihy, čo sme mali ako povinné čítanie, niečo som si vyhľadávala aj cez 

kamarátov. Film bol ďalším druhom umenia, ktorý mi dokázal sprostredkovať veľmi silné zážitky, také 

poznatky. To stále iba tak rástlo. 

Mne sa od vás do rúk dostala kniha Diptych Štefana Uhra, Organ a tri dcéry. Za túto knihu 

ste dostali aj tvorivú prémiu Literárneho fondu za audiovizuálnu teóriu a kritiku, ktorá 

sa odovzdáva vrámci ocenenia Igric*. Ako dlho trvá napísať takúto knihu? 

Tak tam som bola limitovaná termínom, takže som ju nemohla písať nejako veľmi dlho, ale ja som sa 

tou témou zaoberala už predtým. Už predtým som napísala o obidvoch filmoch taký dlhší rozbor do 



odborného filmového časopisu Kino Ikon. Pri  rozhovore s redaktorom sme sa rozprávali o tejto téme a 

vravel, že vidí, že táto téma je až na knihu, že som tam objavila rôzne súvislosti, že rozsah pre časopis 

nestačí. Tak som si požiadala o štipendium  z Audiovizuálneho fondu a potom som musela do roka text 

odovzdať. Aj sama som si dala takýto termín, netušila som, že to nie je také jednoduché. Potom som ho 

musela splniť. Písala som to, ale samozrejme som mala aj svoje povinnosti, čiže to nebolo, že by som 

ráno vstala, celý deň písala, išla na prechádzku a potom šla spať. Na konci písania som mala už aj 

vydavateľa, ktorý prejavil záujem to vydať, vydavateľstvo Fotofo. Vydavateľ podal žiadosť na 

Adiovizuálny fond o vydanie knihy, tak som ešte knihu dopracovávala. Ešte aspoň pol roka som ju 

preštylizovávala, hľadali sme obrázky, k tým obrázkom texty a tak ďalej. 

 

Napísanie takejto knihy si vyžaduje veľmi hlboké naštudovanie... Ako ste pracovali na 

tejto knihe, koľkokrát ste tie dva filmy videli? 

Teraz je to úžasné. Keď som ja bola mladá, takáto práca by bola možná, ale tie prostriedky boli veľmi 

obmedzené, pretože ja som mohla ísť tie filmy pozerať iba do kina, čiže bola by som závislá, no, možno 

by ma pustili do filmotéky, ale to by som viazala premietača, aby mi to niekoľkokrát pustil. Musela by 

som si tie filmy zapisovať a spoliehať sa na svoju pamäť. Teraz si človek pustí DVD, kvalitný prepis, čo 

vydávajú vo Filmovom ústave. Dám si to do počítača, mám otvorenú stránku a  ten film sa dá pozerať po 

záberoch, alebo ani nie po záberoch, ale dokonca až po fotografiách. Môžem zastavovať, pretáčať, dá sa 

povedať, že po milimetroch môžem pozerať film a zároveň si hneď o tom písať, nemusím sa spoliehať na 

svoju pamäť. Na toto sú súčasné techlogické možnosti skvelé pre človeka, ktorý rozoberá film. 

Aké nové skúsenosti vám kniha priniesla? 

Úplne obrovské. Je to veľmi zaujímavé venovať sa jednej téme, ktorá je pomerne dosť úzka. Rozoberala 

som dva filmy. Keď som dávala žiadosť o štipendium na Audiovizuálny fond, tak pani pracovníčka bola 

prekvapená, vravela: „To si idete dať štipendium na rozbor dvoch filmov?“. Jednoducho, že tam má 

štipendiá na to, že ide niekto do Nemecka a skúma nemecký film. Jej sa to zdalo prekvapujúce, ale veď 

ja som to chápala. Našťastie nejaký čas predtým v Čechách vyšla kniha o Markéte Lazarovej, tak som to 

dala ako príklad, že aj tam vyšiel zborník o jednom filme. Dá sa to, keď je film naozaj veľmi hlboký a taký 

silný ako sú tieto dva Uhrove filmy, dá sa o nich veľa študovať a pátrať. Toto pátranie a štúdium mi dalo 

veľmi veľa. O Uhrovi som si veľa naštudovala a dá sa povedať, že taký polrok som s ním akoby žila, aj 

keď už umrel pred 20 rokmi.  Aj keď som podrobne čítala jeho scenár, jeho rozhovory, bol to taký 

zvláštny kontakt, priam až taký rozhovor s človekom, ktorý už nežije. Cítila som, že stále by som mohla 

lepšie do tých filmov preniknúť. Avšak, to je luxus, aby sa človek mohol až príliš tomu venovať. Ale keď 

to potom človek zhustí do jednej knihy, môže to predložiť niekomu, kto sa chce tiež takto hlbšie zoznámiť 

s niečím ako film, ktorý trvá hodinu a pol, a ktorý môže v sebe obsahovať toľko poznatkov. 



Aké filmy pozeráte a aké knihy čítate vo voľnom čase? 

Teraz sme hovorili o tom seriály Homeland. To je taký môj objav. Seriály som mala ako čosi také 

pokleslejšie, oddychovejšie. Teraz v poslednom čase akoby televízia hľadala v konkurenčnom zápase voči 

internetu a voči kinu, ktoré sa už profiluje ako niečo také ako divadlo, svoje miesto, svojho diváka a na 

to si akoby našla seriály. Tieto seriály si tiež hľadajú aj svojho diváka náročnejšieho, nielen toho 

sitcomového, a to má očarilo. V poslednej dobe sa snažím pozerať slovenské filmy, aby som mala 

prehľad. Je to pre mňa zaujímavé tým, že z veľkej časti sú zo súčasnosti a tým, že už nemám taký 

kontakt  s mladými alebo vôbec, nemám až taký veľký kontakt s ľuďmi. Cez tie filmy môžem vidieť, ako 

ľudia rozmýšľajú, ako pozerajú na svet, ako mladí chápu svet, môžem to porovnávať s tým, ako keď ja 

som bola mladá. To ma teraz zaujíma z filmu. Z literatúry, to je veľmi náhodilé, čo čítam. Naposledy som 

čítala Emmu od Austinovej, predtým som čítala Pýchu a predsudok. Čítala som knihy od Andreia 

Makina, ruského autora, ktorý emigroval, žije vo Francúzsku. To sú užasné knihy, to ti môžem odporučiť. 

Nevydal toho veľmi veľa, ale každá vec je skvost a tú Rachmanovovú, čo vydala pre médiá denníky o 

októbrovej revolúcii. Je to od rokov 1916 až 1925, tri diely. Ešte jej biografia, tá ma trošku sklamala, ale 

tie denníky sú úžasné. 

Rozmýšľali ste niekedy nad vlastnou filmovou tvorbou? 

Nie. Poznám niektorých filmárov. Radšej sa bavím o filmoch s filmármi, ktorí robia filmy, vždy mi viac 

dajú aj povedia ako filmoví kritici, väčšinou. Nikdy ma to ani nenapadlo, ani  ma to neťahalo. Vidím 

rozdiel v tom, ako oni chápu film, nežijem v takom vnútri filmu ako oni. Mám rada sa na to dívať zvonku, 

hodnotiť to a debatovať o tom, a ináč je to teda dosť ťažká práca. 

Pracujete teraz na niečom? 

Teraz som si opäť dala žiadosť o štipendium na Audiovizuálny fond a je to téma o slovenských filmoch, 

ktoré sa odohrávali v období Slovenského štátu, lebo to je také obdobie, ktoré je veľmi konroverzné, ale 

zároveň je to obdobie, kde sa slovenská spoločnosť veľmi rozpolila, a preto je to také zaujímavé. Dovtedy 

bola taká homogénnejšia a pri tej polarizácii vždy nastane súboj myšlienok a zápas a vždy je to pre tú 

spoločnosť také tvárnejšie, preto ma to zaujíma. Tak som si vybrala filmy, tých filmov je zhruba 50 a o 

týchto filmoch píšem prácu. 

  

 

 

 



Ako sa Pavel Vilikovský za Veľkú mláku dostal 

 

Ivana Štefúnová, 1. ročník Mgr., 11. september 2015 | Kultúra  

 

 

 

Je rodený Američan. Na univerzitách v Pittsburghu a v Seattli vyštudoval anglickú a francúzsku 

literatúru a doktorát získal na univerzite v Michigane. Venuje sa prekladaniu slovenskej literatúry 

a ovláda aj češtinu. Do angličtiny preložil známe dielo spisovateľa Pavla Vilikovského, Večne je 

zelený... Dnes učí americkú a svetovú literatúru na Katedre anglickej literatúry na univerzite Yeditepe 

v tureckom Istanbule. Reč je o prekladateľovi menom Charles Sabatos. 

  

Ste Američan, ktorý však prekladá zo slovenčiny diela Dominika Tatarku či už spomenutého 

Pavla Vilikovského. Ako ste sa vôbec dostali k slovenskému jazyku a literatúre? 

So slovenčinou som začal na vysokej škole na bakalárskom stupni štúdia, keď som študoval anglickú 

a francúzsku literatúru. Bol som zvedavý na slovenčinu, aký je to vôbec jazyk. Dôvod je jednoduchý. 

Rodina môjho otca pôvodne pochádzala z východného Slovenska. Otec ešte vie pár slov po slovensky, 

ale ja som nevedel ani jazyk a ani príliš veľa o Slovensku. V tej dobe na to v podstate ani nebol dôvod, 

dostať cestovné víza bolo zložité kvôli politickému režimu. Po roku 1989 som však chcel navštíviť 

Slovensko. Potom som na Univerzite v Pittsburghu začal študovať slovenčinu. Ale venoval som sa jej len 

jeden semester. Následne som odišiel do Prahy, kde som žil dva roky. Práve cez češtinu som sa naučil aj 

slovenčinu. Uznávam, že to bol trochu zvláštny spôsob, ale postupne som začal nielen komunikovať po 

slovensky, ale aj  čítať slovenskú literatúru. Zistil som, že v Amerike je veľmi málo slovenskej literatúry 

dostupnej v angličtine. Na doktorandskom stupni som sa rozhodol, že sa to pokúsim napraviť a preložím 

nejakú dôležitú knihu zo súčasnej slovenskej literatúry do angličtiny. 

  

Koľko sa teda slovenskej literatúre venujete? 

Bude to už pätnásť rokov. Ako prvú som sa snažil preložiť knihu od Dominika Tatarku na podnet jedného 

môjho kamaráta. Ale texty od Tatarku boli pre mňa dosť ťažké. Bolo to aj preto, že 

dielo Navrávačkyvychádza z kontextu, ktorý bol pre mňa dosť zložitý. Tatarka sa tam totiž venuje 

obrazu dediny v minulosti. Tak som začal hľadať autora, ktorý by bol svojím štýlom trochu bližší 

americkému štýlu a venoval sa aktuálnejšej problematike. Vybral som si Pavla Vilikovského. Veľmi mi s 

tým pomohla jedna česká lektorka žijúca v USA, ktorá so mnou prečítala celú knihu a vysvetlila mi všetky 

súvislosti. Preklad Vilikovského potom vyšiel v chicagskom nakladateľstve, ktoré pripravovalo edíciu 

o stredo a východoeurópskej súčasnej literatúre. 



  

Máte rozpracované dielo Smrť Jánošíkova od Jána Botta, ale aj Nečakanie na Godota od 

Lasicu a Satinského. Akým spôsobom si vyberáte diela a autorov? 

Dielo Smrť Jánošíkova som preložil pre jedného profesora v Pittsburghu, ktorý pripravoval celý kurz na 

tému Jánošíka. Nepreložil som ho celé, len časť, ktorá bola určená pre študentov. Nečakanie na 

Godotasom preložil na podnet kamaráta v Michigane, kde som si robil doktorát. Kamarát spravuje 

webovú stránku, kde publikuje súčasnú literatúru. Vybral som si tento text pre jeho názov, keďže 

vychádza zo svetoznámeho Beckettovho diela. Tak som si povedal, že Godot v slovenskej verzii od dvoch 

humoristov môže byť zaujímavý. 

  

Myslíte si, že autori, ktorých prekladáte, by mali úspech u amerického čitateľa, keby pôvodne 

písali po anglicky? 

 Ja verím, že napríklad Pavel Vilikovský by mal. A ani by nemusel písať po anglicky, stačilo by, keby písal 

hocijakým západným európskym jazykom, napríklad po nemecky alebo francúzsky. Myslím si, že je to 

autor svetovej úrovne. Pokiaľ ide o úplne nových, súčasných slovenských autorov, predpokladám, že by 

mohli mať úspech. Problémom je však nájsť nakladateľstvo, ktoré by to bolo ochotné vydať. Neradi 

prijímajú neznámych autorov a plus, že ide o preklad. To nie je pre nich príliš lákavé. 

  

Všimla som si, že ste sa venovali aj prekladu slovenských renesančných diel akoSiládi 

a Hadmáži, Ten turecký mýtnik či O Turkovi a krásnej Kataríne, ktoré sú napísané 

v slovakizovanej češtine. Ako ste prekladali takéto diela, ktoré sú náročné na čítanie 

a pochopenie aj pre slovenského čitateľa? 

Tieto staršie texty som prekladal najmä preto, že som sa venoval špecifickej téme pre moju monografiu, 

a to obraz Turka v stredoeurópskej literatúre. Keďže učím v Turecku, bol to prirodzený  výber a navyše 

v tejto krajine je slovenská a česká literatúra takmer neznáma. Chcel som tým ukázať stopy Turkov 

v celkovo česko-slovenskej literatúre. Preložil som celé texty, aby som tomu sám lepšie porozumel. 

Konzultoval som to samozrejme so slovenskými učiteľmi žijúcimi v Amerike, najmä pokiaľ išlo o rôzne 

staršie výrazy. Jazyk diel však pre mňa nebol až taký náročný, keďže som sa učil slovenčinu aj češtinu, 

čiže to bola pre mňa taká miešanina. Väčší problém som mal s niektorými súčasnými autormi, ako bol 

napríklad Tatarka. 

 

Aktuálne pracujete na preklade diela od Gejzu Vámoša. Bol to autor, ktorý mal maďarský 

pôvod. S akými prekladateľskými orieškami sa musíte v tomto prípade popasovať? 

Už dlho som sa chystal preložiť dielo Atómy Boha. Pôvodný text románu je veľmi zaujímavý, pretože to 

vyšlo ešte v prvej republike a celkovo Vámošov život bol plný zmien. Na jeho slovenčinu mal samozrejme 



vplyv aj jeho maďarský pôvod.  Nejde len o staršie výrazy či o české slová, ale najmä o špecifický 

slovosled, ktorý v dielach využíva. Čítal som aj upravenú verziu diela, ale ja pri preklade vychádzam 

z originálu. Páči sa mi na ňom, že síce využíva biblický jazyk, ale zároveň je aj veľmi ironický. Zatiaľ mám 

preloženú prvú kapitolu. Najviac bojujem s určitými, najmä staršími slovami. Nie je to len o mojej 

znalosti či neznalosti slovenčiny, ale snažím sa dielo preložiť tak, aby tomu pochopil aj súčasný mladý 

čitateľ.  

  

 Slovenská literatúra je poznačená kultúrno – historickým kontextom, či už vpádom Turkov 

alebo komunizmom. Čím je najviac poznačená americká literatúra? 

I keď si mnohí myslia, že v Amerike historický kontext nehrá v literatúre nejakú dôležitú úlohu, je to 

práve naopak. Výraznou témou je rasová otázka. V 19. storočí to bolo otroctvo, v 20. storočí 

diskriminácia a boj za občianske práva. Mnohé diela sú tým poznačené vrátane takých autorov ako sú 

James Baldwin a Toni Morrisonová. 

  

Je slovenský autor alebo dielo, ktoré by ste rád v budúcnosti preložil? 

Veľmi rád by som raz preložil Jonáša Záborského a jeho dielo Faustiáda. Myslím si, že je to unikátne 

dielo v literatúre 19. storočia. Vyznačuje sa najmä satirou, politickou kritikou a možno v nej nájsť témy 

od Homéra až po Danteho. 

  

Keď to otočíme, akých amerických spisovateľov, minulých či súčasných, by ste odporučili 

slovenskému čitateľovi? 

Je ich viacero, ale ja mám rád rusko-amerického spisovateľa Vladimíra Nabokova. Odporučil by som 

tiež slovensko-amerického spisovateľa Thomasa Bella, ktorý písal o slovenských prisťahovalcoch 

v Pittsburghu. V slovenčine táto kniha vyšla pod názvom Dva svety. 

  

Aké sú ohlasy na vašu prácu? Zaujíma sa americký čitateľ o slovenskú literatúru? 

Konkrétne na Pavla Vilikovského som dostal dobré recenzie. Môžem povedať, že ľudia majú záujem si 

takúto literatúru prečítať. Brali ho ako výborný príklad stredoeurópskeho spisovateľa. Jeho štýl a témy 

sa im páčili. Po vyjdení môjho prekladu Večne je zelený..., zaregistrovali Vilikovského aj niektorí blogeri, 

ktorí sa venujú literatúre na svojich stránkach. Predtým bolo veľmi ťažké nájsť nejakú zmienku 

o slovenskej literatúre. V súčasnosti sa v Amerike objavuje aj meno Petra Pišťanka, ktorý vyšiel aj 

v angličtine, ale tiež sa spomína súčasný slovenský autor Peter Krištúfek. Nie je to síce ešte nič masové, 

ale poznatky o slovenskej literatúre sa pomaly začínajú šíriť. 



Dnes stačí vedieť čítať 

 
Sarah Žiaková, 1. ročník mgr, 8. september 2015 | Kultúra  

 
 

 

Pod pojmom literatúra sa v širšom zmysle slova rozumie súbor textov ustálených pomocou písma, čo 

nie je voči vymedzeniu literatúry celkom korektné. Ale keďže cieľom tohto textu nie je náučná funkcia, 

čitateľ by azda mohol k môjmu výkladu pristúpiť s princípom ústretovosti. 

Z môjho pohľadu je literatúra zakonzervovaná výpoveď. Niekto by si mohol pojem literatúry predstaviť 

ako alegóriu ,,eccovskej knižnice“, v ktorej sú všetky knihy sveta a je v nej obsiahnutá všetka múdrosť 

sveta. Ale nemyslím, že by literatúra implikovala múdrosť a už vôbec nie poznanie. Známy je mi mních, 

ktorý mal veľa kníh, ale nič nevedel z nich. 

Iste existuje literatúra, ktorej cieľom je primárne náučná funkcia, ale ani tento fakt z nej nerobí 

neomylný zdroj pravdy. Môže byť cenným zdrojom poznania, ale keďže pracuje s konvenciou jazyka, ide 

len o ,,metapoznanie“. Poznanie do takej miery, ako ho človek dokáže zachytiť pomocou kódu. Dovolím 

si teda tvrdiť, že literatúra nám neponúka nejaké bazálne pravdy, ale ak nejaké existujú, dáva nám 

možnosť ľahšie sa k nim dostať. Určite nás niekam posúva. Kam a ako, to už závisí od každej jednotlivej 

knihy. 

Podľa môjho názoru literatúra sa vždy spája s nejakou funkciou, s nejakým autorským zámerom, a tak 

je na ňu potrebné aj nahliadať. Keďže je výtvorom človeka, alebo kolektívu ľudí, explicitne sa v nej 

prejavuje to, čomu Francis Bacon hovorí idol kmeňa. Nejde o nič iné, len o vtláčanie antropomorfných 

prvkov do reality ľudskej skúsenosti, a tým značné pokryvovanie „reality“. Ak však jej cieľom nie je učiť 

nás, ale učiť nás poznávať, myslím, že jej to môžeme odpustiť. 

Literatúra sa zvykne, alebo zvykneme ju, rôzne klasifikovať, na základe množstva kritérií. To je vlastne 

tiež otázkou konvencie, ktorú som spomínala vyššie. A tu sa zamýšľam nad populárnou literatúrou a jej 

vzťahom k tej „nepopulárnej“. 

Populárna literatúra sa často spája aj s pojmom nízka. Ak existuje nejaká nízka literatúra, potom, 

prirodzene, musí existovať aj nejaká vysoká. Ale ako je možné určiť hranice extenzie pojmu vysokej 

literatúry a analogicky nízkej literatúry? Keďže ide o opozitné lexikálne pozície, malo by ísť o niečo tak 

diametrálne odlišné, že každý, kto by sa s takouto literatúrou stretol, musel by s určitosťou vedieť rozlíšiť 

nízku od tej vysokej. Ale z môjho pohľadu hranice medzi vysokou a nízkou literatúrou nie sú až tak 

intranzitívne a nejedno dielko sa zatúla raz tam, raz tam. Podľa názorov „fundovaných teoretikov“ či 

médií, ktoré nám s radosťou projektujú obraz reality k svojej spokojnosti. Ako teda vytýčiť takéto 



hranice, ak vôbec? Keďže mi teraz lepšia odpoveď neprichádza na um, pomôžem si Michelom de 

Montaigne a lakonicky odpoviem: „Čo ja viem.“  

Ak k žánrom nízkej literatúry zaradíme populárnu literatúru, tak si musíme túto literatúru 

charakterizovať. Popularita by mala znamenať ľudovosť alebo z nejakého dôvodu obľúbenosť. Ale v čom 

spočíva táto obľúbenosť? Všeobecne možno tvrdiť, že medzi podstatné znaky takejto literatúry patrí 

jednoduchosť jazyka, dobrodružnosť, napínavosť deja, množstvo zápletiek, slabá psychologizácia postáv, 

rozprávkovosť, sentimentalita, patetickosť, absencia originality, problémy rieši náhoda a koniec býva 

zväčša dobrý (Veď kto by chcel čítať o smutných koncoch? Tých máme dosť aj bez populárnej literatúry). 

 

Na základe týchto charakteristík sa domnievam, že populárna literatúra je typom literatúry, ktorej 

primárnym cieľom je osloviť čo najväčšie množstvo čitateľov, čo úzko súvisí s pojmom masovej či 

komerčnej literatúry. Niežeby sa literatúra, ktorú som predtým označila ako vysokú, netešila popularite 

alebo sa nemohla stať kultovým, či masovým fenoménom, ale nemyslím, že by zámerom autorov vysokej 

literatúry bolo v prvom rade zapáčiť sa čo najširšiemu okruhu čitateľov. Keď Goethe písal Utrpenie 

mladého Werthera, iste ho nepísal ako príručku pre romantikov, ako spáchať samovraždu, keď vás život 

omrzí. Ale stalo sa.  

To, že vôbec nejaká populárna literatúra vznikla a stále vzniká, svedčí o fakte, že ľudia túžili a neustále 

túžia po nejakej alternatíve, voči tej vysokej. Táto literatúra slúži ako oddychové čítanie, ako útek 

z reality k niečomu vysnívanému. Zaiste jej napomáha skutočnosť, že nevyžaduje od čitateľa nejaký 

špeciálny inteligenčný predpoklad, ak pod takýmto predpokladom nemyslíme schopnosť čítať.  

V minulosti sa tešili obľube prevažne príbehy o kadejakých Robinsonoch učiacich svoje opice, často 

inteligentnejšie ako oni sami, podivuhodným znalostiam. Aj o hradných paniach odpadávajúcich z lásky 

a rytieroch „rúbajúcich“ sa za ich česť a niekedy aj za inšie. Často išlo o veľmi napínavé príbehy s 

tajomstvom, v čom by nebol problém, keby tajomstvo už od začiatku nebolo tušené. Táto literatúra sa 

môže vidieť dnešnému čitateľovi úsmevná. Ale ak tá staršia populárna literatúra rozihrala na mojej tvári 

úsmevčok, tak väčšina tej súčasnej populárnej literatúry ho posúva do úškrnu. Oželiem rôzne fantasy 

príbehy, hobitov z Mordoru aj  šachovú partičku siedmich kráľovstiev o jeden železný trón. Budiš. Ale 

diela tzv. červenej knižnice nie. Nie. Nie. 

Priznávam sa, populárnu literatúru neobľubujem, až na pár výnimiek, pre ktoré mám slabosť a sú 

v mojom prípade istým prežitkom. Nie, že by som populárnu literatúru nečítala zo zásady, ale nečítam 

ju zo skúsenosti. Nie je pre mňa vhodnou alternatívou, keďže oddych pri knihe pre mňa neznamená 

oddych v zmysle vypnúť. Uprednostňujem aktívny oddych. Od literatúry očakávam, že mi niečo dá (som 

síce hegeliánka, ale keď je možnosť obohatiť sa, prejdem aj do tábora materialistov). Že ma posunie, 

poskytne mi nový náhľad na svet, nejaké posolstvo, alebo že sa budem aspoň tešiť z jej estetickej funkcie. 



Pod estetickou funkciou samozrejme nemyslím, že sa budem kochať kučeravým Desperádom na obálke 

nejakého ženského „taľafatkára“ (to jest román pre ženy a niektorých mužov). 

Práve som si spomenula, ako ma zarazilo, keď som v kníhkupectve väčšom ako je náš dom, a ten je dosť 

veľký, nezohnala Urbanov Živý bič. Ale kde by sa zmestila táto útla knižtička, keď celý výklad 

patrilTwiglithu na titulke s Robertom Pattinsonom a jeho uhrančivým pohľadom a výraznými trojkami 

v ústach. 

Myslím, že ľudia nečítajú veľa. Radšej ako za knihu, utratia peniaze za nejaký ten obed v „mekáči“, alebo 

strakabarkavé gélové nechtiská. Jonáš zo Záboria vskutku krásne vylíčil tento stav vo svojej predmluve 

k Faustiáde: „Aké dobrodenie pre vás, Slováci! Znám vašu hospodárlivosť pri kupovaní a šetrenie očí 

pri čítaní kníh. Teraz sa vám poľahčí. Oželejte raz a navždy pár krajciarov za „Faustiádu“ a budete 

dišpenzovaní od kupovania a čítania kníh na večné časy.“ 

Ale ak už ľudia čítajú, zdá sa mi, že siahajú práve po populárnej literatúre. Veď ako inak by mohla byť 

populárnou. Tá lepšie pasuje do tejto uponáhľanej doby. Aj radosť dá, aj chvíle spríjemní, aj neveľa 

peňazí žiada. Aj rozum šanuje. 

Ale nechcem zovšeobecňovať, potom povedia, že som tendenčná. A musím povedať, že dobré meno našej 

generácie dnes chránia aspoň „hippsteri“. Naplnia si eko tašky Ginsbergom, Kafkom a Schopenhauerom 

a nevytiahnu ich. Len v autobuse alebo v preplnenom mestskom parku, keď chcú nadviazať známosť. 

Potom chodia zadumaní po svete a rozprávajú o existencializme, voluntarizme a iných ,,izmoch“. 

Prípadne po prečítaní vyššie spomenutých autorov prejdú do tábora „emo“. Režú si žily a nosia čierne 

ofiny do pol ksichtu. Lepšie sa im týmto ukrutným svetom potkýna len na jedno očko vidiacim. 

Nech už je tomu s literatúrou akokoľvek, myslím, že ľudia by, ako sa hovorí, za málo peňazí chceli veľa 

muziky. A to populárna literatúra ponúka. Že tá muzika nemusí byť najľubozvučnejšia, to je už 

prirodzeným dôsledkom toho nepomeru. 

Osobne som vďaka knihám prišla k „veľkej múdrosti“. Popravde začala som viac rozmýšľať a tá 

„múdrosť“, čo som k nej v oných knihách prišla, začala mi komplikovať život. Nešťastné knihy, takto sa 

mi odplatili. Radšej som sa mala držať rád Evity, možno by som si aj chlapa našla. 

 

 

 

 



Ujo Klobása a jeho čučoriedky 

 

Dana Bednárová, 1.ročník moZU, 4. september 2015 | Kultúra  

 

 

 

V posledných rokoch svojho života sa nám predstavil ako skvelý fejtonista či glosátor situácií, ktoré sa 

okolo nás dejú. Vydal viacero kníh, ako napríklad Šľak ma ide trafiť, Mojim drahým Slovákom, 

Čučoriedkáreň či knihu pre deti Rozprávky uja Klobásu. Svoju poslednú knihu Polstoročie však 

nedokončil. Kto sa aspoň trochu vyzná v slovenskej kultúre, vie, že reč bude o Júliusovi Satinskom.  

Narodil sa 20. augusta 1941 v Bratislave, kde prežil aj celé svoje detstvo. Láska k herectvu sa u neho 

začala prejavovať už v mladom veku, kedy vyhrával jeden Hviezdoslavov Kubín za druhým. Neskôr 

vyštudoval strednú pedagogickú školu, no profesiu učiteľa nikdy nevykonával. 

Odjakživa ho to lákalo k herectvu, kam ho však neprijali. S herectvom to ale nevzdal a nakoniec sa 

k nemu dostal. I keď možno trochu kľukatou cestou cez štúdium dramaturgie na Vysokej škole 

múzických umení v rokoch 1962 – 1966.  Bolo o ňom známe, že škola mu nebola príliš po chuti. Radšej 

chodil poza ňu a najradšej do kina Čas, v ktorom sa premietali filmy takmer celý deň. 

Na dosky, ktoré znamenajú svet, vystúpil už vo svojich desiatich rokoch. V Slovenskom národnom 

divadle spieval v detskom zbore v opere Jakobín, no vydržal tam len do generálnej skúšky. Vyhodili ho 

za to, že štípal kolegyne zboristky. Sám veľmi rád spomínal na to, ako ho otec po prevalení tejto aféry 

naháňal okolo divadla a kričal: „Ja ti dám operu. Ja ti dám Jakobína!“ 

Z herca komik 

Opera ho síce nakoniec nezlákala, no stal sa z neho o to lepší herec a komik. Od roku 1959 spolu 

s Milanom Lasicom vystupovali ako komická dvojica v autorských reláciách. V tých časoch hrozilo, že 

ich ľudová armáda rozdelí, tak sa Satinský rozhodol, že štúdium preruší a so svojím kamarátom nastúpili 

do Armádneho umeleckého súboru. S ich pobytom v tomto súbore sa spája i známa historka, ktorá sa 

stala priam legendou. Keď prvého apríla vyhlásili v posádke poplach, privítali v jedálni zhromaždenú 

armádu, mimochodom pripravenú na boj, plagátom „Nech žije Apríl!“. Po vojne v roku 1964 nastúpil do 

televízie ako dramaturg a práve týmto rokom sa odštartovala éra legendárnej dvojice L+S. 

 

Soireé, Bumerang, Radostná správa pre všetkých, ktorí majú ťažkosti s mechúrom či Ktosi je za dverami 

patrili k najobľúbenejším programom v 60. a 70. rokoch. Ich humor si získaval čoraz väčšiu obľúbenosť 

najmä v intelektuálnych kruhoch. Avšak, ako to už v tých časoch bývalo zvykom, počas normalizácie i oni 



narazili na množstvo prekážok. Po tom, ako im zakázali vystupovať na Slovensku, istý čas pôsobili 

v českom divadle Brno a v rokoch 1972 až 1978 v spevohre Novej scény v Bratislave. 

Herec aj autor - s Lasicom aj bez Lasicu 

O tom, že Július Satinský bol skutočne univerzálnou osobnosťou, svedčilo i množstvo scénok, dialógov, 

celovečerných programov či kníh, ktorých bol autorom. Medzi Slovákmi bol, a stále je azda 

najpopulárnejší kabaretný program Ktosi je za dverami, v ktorom spolu s Lasicom glosovali aktuálne 

spoločenské témy.  

Satinský bol neprehliadnuteľný aj vo filmoch. V komédii S tebou ma baví svět hral jedného z troch 

otcov, ktorí trávia dovolenku s deťmi. Jeho nezabudnuteľný flegmatizmus v postave Alberta Horáka 

každoročne láme televíziám rekordy sledovanosti. Objavil sa i v mnohých ďalších filmoch, ako 

sú Utekajme, už ide(1986), Orbis Pictus (1997) či v českých filmoch Predavač humoru (1984), 

alebo Skrotenie zlého muža(1986). 

Satinský „čučoriedkami“ nazýval všetky dievčatá a mladé ženy, ktoré obdivoval. „Snívam o tom, že 

budem mať byt plný intelektuálne založených čučoriedok, ktoré ma povznesú medzi vzdelancov,“ 

hovorieval. . 

Rok pred revolúciou dostal titul zaslúžilý umelec. V roku 1998 po ňom dokonca pomenovali planétku 

15946 a v roku 2003 bol vyznamenaný medailou Za zásluhy in memoriam.  

 

V roku 2002 zomrel po dvojročnom boji s rakovinou. Zanechal po sebe 27 filmových postáv a  viac ako 

dvadsať divadelných hier. Bol človekom, na ktorého Slovensko nezabudne ďalšie desaťročia, človekom, 

ktorého humor je pre mnohých nenahraditeľný. Dôkazom jeho nesmrteľnosti sú i knihy, ktoré boli 

vydané už po jeho odchode na druhý svet. Napríklad Listy Oľge, v ktorých nájdete korešpondenciu 

mladého Satinského a jeho „frajerky“ z mladosti Oľgy Lajdovej. Knihu zostavila Satinského dcéra, ktorá 

zozbierala presne 155 Julových listov. V dobe lásky cez internet a sms správy vás slová lásky napísané na 

papieri určite očaria. 

 

 

 

 

 



Uršula Kovalyk: Som stručný človek, nielen v 
knihách, ale aj v živote 

 
Tímea Becková, 1. ročník mgr, 28. august 2015 | Kultúra  

 
 

 

Uršuľa Kovalyk nie je len spisovateľka, ktorá získala Cenu Bibliotéky za svoj román Krasojazdkyňa, ale 

najmä človek, ktorý každodenne vedie svoj život tak, aby v ňom pomáhala iným. V Divadle bez domova 

sa cez umenie dotýka ľudí, ktorí svoj fyzický domov nemajú a nachádzajú ho aj vďaka nej na doskách 

a vo vlastnej, hereckej komunite. Práve preto sme sa rozhodli s ňou po udeľovaní ceny porozprávať. 

  

Ako sa cítite teraz, tesne po vyhlásení ceny? 

Som dosť prekvapená, keďže nie som autorka, ktorá by bola často oceňovaná. Príjemne ma to zaskočilo. 

Myslím si, že je to asi najväčšie ocenenie, aké som zatiaľ dostala. 

Dušan Dušek o vašom diele hovoril veľmi pekne... 

Slová pána Dušeka, ktorými ma dnes predstavil, boli to najvýznamnejšie uznanie. Veľmi ma potešilo, že 

som ich počula práve z jeho úst. 

Ak by ste mali svoju knihu predstaviť obyčajnému človeku, ktorý sa s vašou tvorbou 

stretne málokedy, čo by ste o nej povedali? 

Kniha je príbeh, ktorý sa odohral za socíku na východnom pobreží našej republiky, čiže v Košiciach. Je 

o netradičnej rodine, plnej netradične šialených žien a o jednom dievčati, ktoré napriek tomu, že má 

telesný hendikep a nie je veľmi pohybovo zdatná, túži jazdiť na koni a robiť špeciálny šport, voltižnú 

jazdu. Krasojazdkyňa je vlastne metaforou na voltižné jazdenie, ktoré je o tom, že dievča jazdí na koni 

a robí akrobatické cviky. 

Teší sa pri tom aspoň trochu zo života? 

Skôr bojuje o prežitie a o slobodu, pretože za socíku ten život nebol jednoduchý. Keďže žije sama so 

svojou mamou a bláznivou babičkou, mnohé situácie rieši naozaj svojským spôsobom. Je to kniha, po 

ktorej prečítaní si človek urobí obraz o tom, aké bolo dospievať a vyrastať počas socializmu. 

Ako veľmi ste vo svojej knižke prítomná? Tiež ste jazdievali? 

Ja som vlastne vo všetkých mojich knihách veľmi prítomná. Krasojazdkyňa je v tomto smere až 

najautobiografickejšia, v tom, že aj ja som sa venovala voltižnému jazdeniu. Bola som aktívna voltižerka. 



Niektoré veci mám naozaj prežité na vlastnej koži, ale mnohé sú, samozrejme, aj vymyslené. Hlavná línia 

príbehu je však moja. 

Prešiel už dosť dlhý čas, odkedy sa k čitateľom dostal váš prvý text a odvtedy ste toho 

napísali veľa. Vytvorili ste si už aj nejaký spisovateľský zvyk, rutinu, alebo píšete skôr 

spontánne? 

U mňa je to stále tak, že písanie nepovažujem za svoje remeslo. Mám obdobia, keď vôbec nepíšem 

a žijem svoj život. Ten nie je spisovateľský, pracujem s bezdomovcami v divadle. Niekedy prejdú aj roky, 

keď naozaj nenapíšem ani čiarku. Vtedy vlastne žijem a myslím, vnímam a zbieram námety a energiu na 

to, aby ma to potom dobehlo a aby som napísala nejaký príbeh. Nemyslím si, že akýkoľvek spisovateľ 

a spisovateľka by mali písať strašne veľa. Mali by písať tak akurát.   Hovorí sa, že mlčať je zlato a v tomto 

prípade to naozaj platí. 

Tento názor by mohol byť aj metaforou pre holé vety vo vašich textoch, ktoré vo svojom 

príhovore zdôrazňoval aj pán Dušek... 

Ide o to, že každý autor má svoj vlastný štýl. Sú spisovatelia a spisovateľky, ktorí sa radi vykecávajú. Ja 

som veľmi stručný človek, nielen v knihách, ale aj v živote. Naozaj sa veľmi teším, keď ľudia píšu stručné 

veci, bez toho, aby ich museli honosne opisovať. Jednoducho mi to vyhovuje a držím sa toho aj pri písaní. 

Vaša tvorba sa menila aj z hľadiska dĺžky textov, z ktorých posledné sú výrazne dlhšie, 

než vaše prvotiny. Vidíte v tom nejaký trend? 

Priznám sa, že ja text nehľadám, text si hľadá mňa. A sú veci, ktoré sa vo mne zjavia vo forme poviedky 

a vtedy to tak napíšem a sú iné, ktoré sa objavia vo forme dlhšieho textu. Čiže ja nikdy sama sebe 

nekladiem prekážky. Keď idem niečo písať, neviem, aké to bude dlhé. Proste mi to napadne a začnem 

písať, až z toho niečo vzíde. Ja som taká, slobodná v písaní. 

Keď hovoríte o tom, že písanie považujete za spontánnu vec a bežne sa venujete ľuďom 

bez domova, považujete prácu s nimi za dôležitejšiu? 

Obe považujem za rovnako podstatné. Nedá sa to nijako rozdeliť a povedať si, že niečo je dôležitejšie. Ja 

si myslím, že najdôležitejší je život. Život má prednosť pred všetkým. Ale na druhej strane je pre mňa 

veľmi podstatné to, aby som písala, lebo iba tak sa môžem slobodne vyjadrovať a nejakým spôsobom 

zanechať svoju vlastnú históriu, ktorú som prežila a s ktorou sa môžem stotožniť. Sú chvíle, keď je 

dôležitejšie písanie a vtedy si naozaj poviem, že chcem písať a niečo potrebujem povedať. A inokedy 

mám zas pocit, že to nie je dôležité a iba žijem 

 



Je len málo ľudí, ktorí by si vedeli predstaviť, ako vyzerá práca s ľuďmi bez domova. 

Mohli by ste nám ju priblížiť? 

Často dostávam zvláštnu otázku, že načo je ľuďom bez domova divadlo. Oni vraj potrebujú mať bývanie, 

teplú stravu, polievku, dobré topánky a oblečenie. My spolu s principálom divadla Patrikom Krebsom 

hovoríme, že divadlo im dáva zmysel a istým spôsobom ich lieči. Umenie predsa nie je len o tom, že na 

ňom ľudia zarábajú, ale že si ním pomáhajú. Oni vďaka tomu, že chodia do svojho divadla, majú aj svoj 

virtuálny domov, v ktorom môžu projektovať svoje sny, môžu byť zrazu niekým iným, než kým sú 

v skutočnosti a hlavne môžu niečo ponúknuť iným, a to je veľmi dôležité. 

Myslíte si, že si vďaka divadlu našli cestu aj k sebe a k vlastnému sebavedomiu? 

Určite, čo sa týka sebavedomia, sú oveľa istejší. Vďaka divadlu cestujú, spoznávajú iných ľudí, nových 

ľudí, sami chodia na rôzne festivaly, kde vidia iné predstavenia. Jednoducho sú v komunite, zapájajú sa 

do kultúrneho života a táto zmena je podľa mňa viditeľná na každom jednom z nich. 

Vnímate okrem toho, že sa im podarilo vážiť si samých seba, aj nejaké pragmatické zmeny 

v ich živote, napríklad finančné zlepšenie? 

Je naivné myslieť si, že keď začneme robiť s bezdomovcami divadlo, okamžite si zoberú hypotéku a kúpia 

si dom. To je nereálne a ani to od nich nechceme. My neriešime ich životy, my ich posilňujeme. Či sa oni 

rozhodnú nájsť si zamestnanie, je vždy iba na nich. Vychádzame však z toho, že divadlo je práca, za ktorú 

môžu iní profesionálni herci dostávať peniaze, preto sú na tom naši herci rovnako. Sú odmeňovaní, čo 

zlepšuje ich finančnú situáciu a pomáha im to napríklad aj vtedy, keď si musia zaplatiť ubytovanie. 

Stalo sa teda, že si niektorí z vašich hercov vďaka práci v divadle našli domov? 

Je ťažké popísať, čo domov je. Pre niekoho je domov Billa a pre niekoho je domov ubytovňa. Ja si myslím, 

že majú domov práve preto, že chodia deväť rokov do divadla a chodia pravidelne na skúšky. My sme ich 

domov, my sme ich komunita, práca a aj voľný čas, pretože naozaj spolu chodievame na rôzne výlety, 

festivaly, cesty. Takže si myslím, že áno, je to skutočne tak, majú svoj domov. 

Môžete teda povedať, že medzi vami v skupine vzniklo priateľstvo? 

Náš vzťah je skôr terapeutický, nie sme kamoši. Nechodievame s nimi na pivo, nevoláme ich na 

narodeninové oslavy domov. Je to taký normálny, ľudský vzťah. My rešpektujeme ich sny, a rovnako ich 

limity, pretože všetci sme nejako limitovaní. Nikde ich netlačíme v tom konvenčnom zmysle - že teraz sa 

musíš niekam nasťahovať a musíš toto a takto robiť. Vždy vychádzame z toho, čo sú oni schopní sami zo 

seba urobiť, čakáme a dávame im čas. 

A je niečo, čo ste sa naučili vďaka nim vy? 



Ja som od nich dostala jednu zaujímavú vec. Uvedomila som si, aké rôznorodé sú techniky prežitia 

človeka. Na ulici musíte proste prežiť a preto vymýšľate rôzne stratégie. Veľa mi rozprávajú o tom, čo sa 

dá nájsť v smetných košoch. Oni tomu hovoria, že „fárajú“. Vtedy som vlastne pochopila, že naša 

spoločnosť je absolútne konzumná, pretože v nich dokážu nájsť všetko od perfektných hodiniek, 

značkové rifle až po vyhodené, kompletné kartóny kuraťa v záruke. Takéto veci mi oni ukazujú. Aj to, 

ako sa dá vyžiť z mála peňazí, ako prežiť, keď si v meste sám v noci a bojíš sa, že ťa okradnú. A najmä ich 

čierny humor je úžasný. Oni sa vedia baviť v živote tak, ako sa určite nebavia ani boháči, ktorí majú na 

konte milióny. Ukázali mi, ako mať chuť do života za každú cenu. Ak poznáte ten obrázok, na ktorom 

bocian drží v zobáku žabu a ona mu pri tom drží krk, pochopíte, ako žijú, nikdy sa nevzdávajú. Tak to 

majú oni prirodzené. A práve to mi mnohokrát pomohlo, keď som mala nejakú vlastnú krízu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michal Škombár: Uvidel som príbeh 

 
Ivana Šalgová, 1. ročník mgr., 27. august 2015 | Kultúra  

 
 

 

Dvadsaťtriročný Michal má za sebou svoj knižný debut – prvú časť trilógie s názvom Druhá šanca. Mal 

v sebe túžbu napísať knihu a ako sám tvrdí, jedného dňa pred sebou uvidel celý príbeh. Je to príbeh 

inšpirovaný jeho vlastným životom, ktorý v určitom momente prejde do fikcie, metafory reality. Tak ako 

Michal, aj hlavný hrdina trpí svalovou atrofiou, ale ten jedného dňa dostane na výber a namiesto života 

paralyzovaného touto ťažkou chorobou dostane druhú šancu, možnosť úplne zmeniť smerovanie svojho 

života. Napísaním knihy si aj sám Michal vybral úplne inú cestu, než aká by sa očakávala. Rozhodnutím 

pre trilógiu deklaruje svoju vôľu nepoddať sa a zachovať si život vo svojom srdci, aj keby ho poslúchalo 

len minimum svalov. 

Úprimnosť, humor, napätie a prekvapenia. To sú najvýraznejšie prvky tvojho debutu, 

o ktorých čitatelia hovoria. Mladý autor pre mladé publikum. Myslím, že dnes v čase 

sociálnych sietí a dobe, keď sa všetci vyjadrujú ku všetkému, si  vyžaduje vydanie knihy, 

a ešte k tomu a autobiografickými prvkami, naozaj veľkú dávku odvahy. 

Bolo to zvláštne. Stále som mal pocit, že vydavateľ mi to vráti s tým, že sa mu to nepáči. A naozaj 

skutočné to bolo, keď som sa jedného rána prebudil a moja kniha bola to prvé, čo moje oči uvideli. Prišla 

rovno z tlačiarne a v tom momente to bolo pre mňa všetko skutočné a nádherné. A tá odvaha. Áno, je 

tam potrebná, hlavne v tých trošku biografických príbehoch. Predsa len to slovo autobiografia odhaľuje, 

že niektoré z tých citov a udalostí sú pravdivé. 

Ako si bral reakcie na knihu? Aké to pre teba bolo, keď sa dostala von a ľudia na internete 

sa k nej začali vyjadrovať? 

Opäť som si povedal, že je to skutočné, keď mi prišli prvé reakcie. Zatiaľ sú to väčšinou kladné ohlasy, 

čo ma veľmi teší a zároveň mi to dodáva sily do ďalšieho písania. Samozrejme, že sa objavilo aj pár ľudí, 

ktorí knihu kritizovali. Konštruktívnu kritiku som pokorne prijal a tú druhú, deštruktívnu, som hodil za 

hlavu. Tá by ma predsa nemotivovala. Beriem si zo spätnej väzby to, čo ma môže posunúť vpred. 

Napísať taký rozsiahli román nie je jednoduchá vec ani keď je človek úplne zdravý. Ako 

dlho ti to trvalo a čo bola pre teba tá najvyššia cena, ktorú si musel zaplatiť, aby si uvidel, 

ako sa tvoj sen o knihe stáva realitou? 

Trvalo to niečo vyše dvoch rokov. Presný čas si nepamätám. Najvyššia cena bol čas. Prišli dni, keď to 

nešlo a vtedy som hľadel na biely papier a hovoril ja to nevzdám! Prebiehal taký očný súboj, až kým môj 



súper nepovolil. No hodiny plynuli aj keď sa mi slová sypali na jazyk. Takže najvyššia cena bol čas. Dva 

roky a pár mesiacov denného písania je celkom dosť dlhá doba. 

Keď prídu tie chvíle, že len bojuješ s papierom a čakáš na ďalšie časti príbehu, čo je pre 

teba najväčším zdrojom inšpirácie a motivácie? 

Vtedy si pustím inú hudbu ako dovtedy, lebo po deväťdesiatom deviatom vypočutí tej istej skladby za 

sebou si poviem, že treba zmenu. A vtedy hovorím aj s Bohom. Hovoríme spolu o tom príbehu. Pýtam 

sa ho, ako vyriešiť situáciu a prosím ho, nech mi dá na jazyk tie správne slová. 

 

Takže sa pri písaní obraciaš na Boha? 

Áno, často. On mi totižto celý ten príbeh ukázal. Pamätám si to presne. Dočítal som jednu knihu a odrazu 

vo mne vznikla túžba napísať príbeh. Keďže som bol v izbe sám, vyslovil som ju nahlas k nebu. Na druhý 

deň som ten príbeh odrazu uvidel. Bol hodný celej trilógie. Boli v ňom však čierne časti, ktoré som 

nevidel a odrazu bol vo mne strach, či mám do toho ísť. 

Mohol som to napísať len ako jednu časť, mal som predstavu ako to pekne ukončiť. No ja som videl väčší 

príbeh a tá vášeň preň, čo ma naplnila, bola silnejšie ako strach. Neistý som sa pýtal Boha, ktorú z ciest 

si mám vybrať. On mi odpovedal jednoducho: „Mišo, snívaj vo veľkom a nie v malom.“ Preto som sa 

nakoniec pustil do trilógie. Nie je jednoduché pre začínajúceho spisovateľa hneď skočiť do trilógie, ale 

zatiaľ to rozhodnutie neľutujem a užívam si toto dobrodružstvo. 

Napísať trilógiu ako debut je naozaj veľká vec. Tvoja kniha však prináša prekvapenia 

a zvraty a veľmi príjemný humor, čo sú  znaky skúseného autora. Je to naozaj to prvé, čo 

si napísal? 

Predtým som napísal jedine ako štvrták na základnej škole jednu poviedku. Bola takého humorného 

žánru, ale keď som sa dozvedel, že neprečítaná skončila v koši tak neviem, asi ma to ranilo. Hovoril som 

si, že načo to od nás chceli, keď to aj tak nakoniec skončilo v koši. 

Takže celé tie roky nič a zrazu trilógia? 

Áno, dlhé roky som nedal ani čiarku. Dokonca som ani nečítal knihy. Ale potom prišiel ten zlom a začal 

som písať aj čítať. 

Tvoj hrdina dostáva v knihe nie len druhú šancu, ale aj nové meno. Čo pre teba znamená 

dostať nové meno? 



Nové meno pre mňa znamená nový začiatok. Lebo ak urobíte takéto rozhodnutie, necháte za sebou 

niečo, čo vás spájalo s tým starým menom. Ľudí, možnosť nových zážitkov a zároveň spomienky na tie 

už prežité veci. Myslím, že u mojej knižnej postavy rovnica nové meno = nový začiatok presne sedí. 

A čo ak by to bolo všetko reálne a ty sám by si dostal takú ponuku? Bol by to radšej nový 

začiatok, alebo zázemie a rodina? 

Ono je to vážne zložitá otázka. Moja rodina a priatelia sú naozaj skvelí. Ale nakoniec by som si zrejme 

vybral nový začiatok. Predstava, že ste taký tajný hrdina a môžete zachraňovať ľudí, ktorí sa dostali do 

temného väzenia a stratili už aj tú poslednú nádej, že znovu uzrú svoju rodinu a pri tom vy im tú reálnu 

nádej môžete opäť ponúknuť....pre mňa to znie neodolateľne. Znie to ako nebezpečne krásne 

dobrodružstvo. 

Myslíš, že toto môže spôsobiť tvoja kniha? Dať nádej? 

Ja dúfam, že áno. Tá nádej je dokonca ukrytá aj v znaku na knihe. Celý ten príbeh je čitateľovi ponúknutý 

v takej forme aby si mohol na konci úvodného príbehu povedať tri vety. Čo ak sa niečo takéto skutočne 

deje? Čo ak sa to odohráva aj za rohom môjho domu? Čo ak? 

Hlavný hrdina prechádza aj procesom, v ktorom sa stáva z chlapca mužom. Prečo si sa 

rozhodol to do knihy zakomponovať? je to podľa teba v dnešnej dobe dôležitá téma? 

Muža z neho vytvorí viacero okolností. Premena...  Strata niečoho milovaného vás ale zmení nejakým 

zvláštnym spôsobom. Možno to ho najviac zmenilo na muža. Muži v dnešnej dobe sa často krát správajú 

ako chlapci. Pokojne aj do stovky. Nie je zlé ak si v sebe zachovajú tú chlapčenskú radosť. No je zlé ak 

má žena po boku chlapca. Lebo chlapec si chce veci len rýchlo zažiť, užiť. Nerozmýšľajú dlho nad vecami. 

Určite je teda aj on ešte stále na ceste a zmenami bude prechádzať počas celej trilógie. 

Keď sa na to pozrieš zhora, na celý príbeh. Na čo sa najviac tešíš? Čo túžiš, aby to 

spôsobilo? 

Bude určite prechádzať zmenami. V dvojke sa bude toho odohrávať veľmi veľa. Mňa vždy poteší, keď sa 

objaví nový čitateľ, ktorého zaujal tento príbeh. Túžim aby sa to dostalo aj do iných krajín. Je to veľký 

sen ale veľký sen bolo napísať aj knihu a je to tu. Túžim aby to v nich možno vzbudilo túžbu po písaní. 

Rovnako ako vo mne tá kniha pred dvomi rokmi. 

 

 

 



Prežiť svoje dospievanie v postave Šury 

 
Soňa Kolenčíková, 1. ročník mgr., 23. august 2015 | Kultúra  

 
 

 

Snom každého mladého začínajúceho autora je vydať knihu, s ktorou by sa mohol predstaviť a ukázať 

svetu svoj vnútorný život. Avšak proces vydania knihy môže niekedy trvať aj niekoľko rokov. Čo však 

nebol prípad študentky dramaturgie a scénaristiky Kataríny Vargovej. Hoci spočiatku žiadnu knihu 

vydávať nechcela, stačil jeden telefonát a kniha bola na svete. Zbierka poviedok Šura, prináša 

viacgeneračný pohľad na dospievanie z pohľadu ženskej hrdinky, čím pribudla do políc slovenskej 

ženskej prózy ďalšia ženská autorka. 

  

Ako si sa dostala k písaniu? Čo ťa motivovalo k tomu, že si sa rozhodla zobrať si do ruky 

papier a pero a zvečniť svoje fantázie, postrehy a nálady na papier? 

Veľmi veľa som čítala a to ma tak viac menej priviedlo k písaniu. Od malička som mala k písaniu určitý 

vzťah. Ale potom, keď som mala pätnásť rokov, začalo byť moje písanie viac serióznejšie. Zúčastnila som 

sa mnohých literárnych súťaží, kde som získala veľa ocenení a nielen to, ale aj kamarátov a kontaktov 

z literárnej oblasti. Moja srdcová záležitosť bola súťaž Medziriadky, ktorá je spojená s týždňovým 

sústredením. Je to taká literárna dovolenka. Za prínos tejto súťaže považujem, že celý týždeň si tam 

s lektormi, s ktorými spolu rozoberáte tvoje práce. Tu som spoznala aj moju editorku Šury, vďaka ktorej 

som ju vydala. 

Vydanie prvej knihy je pre začínajúceho spisovateľa obrovský úspech a zároveň aj veľká 

drina. Ako to bolo u teba? 

Ja som to mala pomerne jednoduché. Mala som veľké šťastie, čo sa často nestáva. Marta Součková, ktorá 

je literárna kritička, teoretička a dlhoročne porotkyňa na súťaži Medziriadky, sleduje už dlho moju 

tvorbu. Čiže sa aj dlhšie poznáme. Zároveň spolupracuje s vydavateľom Albertom Marenčinom, ktorému 

sa snaží posúvať nádejných debutantov a následne s nimi pracuje na ich knihe. A tak to bolo aj so mnou. 

Jeden deň mi napísala mail: „Ahoj Katka, nechceš vydať knihu?“ Na to som jej odpovedala, že asi aj áno. 

Následne sme poslali pár poviedok Marenčinovi, ktorý súhlasil s vydaním. Celé sa to odohralo v rámci 

jedného týždňa. Bolo to naozaj bláznivé. Ale potom nasledoval ešte dlhý proces, kým samotná kniha 

vyšla.  

Mala si schválené a dohodnuté vydanie tvojej prvej knihy. Ako vyzeral samotný proces až 

po uvedenie knihy na trh? 



Ako prvé som žiadala grant na vydanie mojej knihy od Ministerstva vnútra, ktorý som aj dostala. 

Samotnú žiadosť však podával vydavateľ. K žiadosti som potrebovala priložiť ukážku rukopisu a aj dva 

posudky. Jeden mi napísala Marta Součková a druhý Dušan Dušek, ktorý je zároveň aj môj pedagóg. 

Pozitívnu odpoveď som dostala takmer po štyroch mesiacoch, čo bolo asi v marci 2014. Následne sme 

s mojou editorkou pracovali na rukopise. Samotná kniha však vyšla v novembri. 

Minulý rok sa ti podarilo vydať tvoju debutovú zbierku poviedok s názvom Šura. Čo 

môžeme nájsť v tejto knihe? A prečo práve Šura? 

Táto kniha je zložená z jedenástich poviedok, čo sú približne štyri roky mojej práce. Najstaršiu poviedku 

z tejto zbierky som napísala asi keď som mala sedemnásť rokov. Postupne k nej pribúdali ďalšie, avšak 

vôbec nie so zámerom, že chcem vydať knihu. Osobne som nečakala, že sa mi to tak skoro podarí. Celá 

kniha je koncentrovaná na dospievanie, kde mám hlavnú hrdinku Šuru, ktorá je v každej poviedke iná 

a funguje v inom prostredí. Ale aj napriek tomu ostáva rovnaká vo svojej podstate, v hľadaní svojho 

domova, svojho miesta na svete. Každou poviedkou Šura dospieva a vyvíja sa. Čitateľ tu môže nájsť 

poviedky od detstva až po rannú dospelosť. Tie detské sú prevažne o živote dieťaťa v disfunkčných 

rodinách. Taký svet očami detí. A potom sú to poviedky dospievajúce, o prvých láskach z pohľadu 

dospievajúceho dievčaťa. Posledné sú koncipované skôr do témy smrti a vyrovnávania sa s ňou. 

A prečo Šura? Moja kamarátka je z Ukrajiny a má dcéru, ktorá sa volá Šura. Ide o ukrajinské meno pre 

Alexandru. Krásne meno. A aj toto dievčatko je veľmi svojbytné, rozumné a občas také, ako je Šura 

v knihe. 

 



Prečo siahla mladá spisovateľka po téme ako je smrť? Kde si hľadala motívy k napísaniu 

jednotlivých poviedok? 

Minulý rok mi zomrela babka a vtedy to bolo pre mňa naozaj ťažké sa s tým vyrovnať. Písanie poviedok 

sa, tak stalo nejakým mojím ventilom, vďaka ktorému som sa s tým zmierila.  

Okrem toho v zbierke mám jednu poviedku, ktorá sa volá Fragmenty. Odohráva sa celá v domove 

dôchodcov. Keď som bola prváčka na VŠMU, mali sme úlohu, spraviť zber materiálu. Každý sme si mohli 

vybrať nejaké miesto. Ja som siahla po domove dôchodcov, čo bol pre mňa veľmi silný zážitok. Ich postoj 

k smrti, ako veľmi chcú zomrieť, ako sa vyrovnávajú s tým, že zrazu nie sú potrební. 

Motívy k jednotlivým poviedkam som čerpala zo svojich skúseností. Tie začiatky veľmi reflektovali môj 

život. Teraz už nemôžem povedať, že moje poviedky sú autobiografické. Ale samozrejme čerpám z toho, 

čo poznám. 

S vydaním knihy si sa zaradila nie len na policu v kníhkupectvách, ale aj medzi 

slovenských spisovateľov. Ako sa zmenil tvoj život po vydaní tejto knihy? 

Môj život vyzerá úplne rovnako. Nič dramatické sa nezmenilo. Po vydaní knihy som mala síce trošku 

viac povinností, mala som dosť veľa čítačiek. Celý marec som mala každý týždeň jednu čítačku v iných 

mestách. Ale to považujem za veľmi milé povinnosti. 

Knihu som bohužiaľ nekrstila, pretože na to nevyšiel čas. Ale každá z čítačka bola pre mňa taký malý 

krst. Mala som jednu veľmi peknú čítačku v rámci Voices Live, kde bola okrem mňa Szidi Tobias, Marián 

Mitaš, Lucia Satinská a ďalší, čo bol pre mňa veľmi krásny zážitok. 

Ako reagovala tvoja rodina a tvoji známy na to, že si vydala knihu? 

Myslím si, že som dostala zatiaľ iba kladné reakcie. Moja rodina sa určite musela vyrovnávať s tým, čo 

je v knihe, ale myslím si, že to vzali dobre. Keď som povedala mamine, že idem vydať knihu, od šťastia 

plakala. Ocino je naopak veľký flegmatik, tak mi iba stroho povedal, že dobre. 

Na obálke tvojej knihy sa nachádza levitujúce dievča nad gaučom. Je tento úkaz zároveň 

pre teba aj nejakým symbolom? Ako vznikla obálka tejto knihy? 

Obálka vznikla veľmi vtipne. V tom období, keď som riešila vydanie knihy, som bola na pol roka na 

študijnom pobyte, na Erasme, v Anglicku. Týždeň na to, ako som dostala grant na vydanie knihy, som 

bola nakupovať v potravinách. Pri regáli so špagetami mi zapípal mobil, s tým že som dostala email, 

v ktorom bolo napísané: „Dobrý deň, do nedele poobedia potrebujem návrh obálky.“ Skoro som tam 

odpadla, lebo som mala na to len dva dni. Mail pokračoval so slovami: „máte už niečo? Alebo Vám to 

máme spraviť my?“ Samozrejme, chcela som aj sama povedať ako si predstavujem obálku. Preto som 

Marenčinovi odpísala, že mu pošlem návrhy. Napísala som všetkým mojim kamarátom, ktorí sa ako tak 



aspoň obtreli o grafický dizajn, maľbu, ilustráciu a poprosila som ich, či by mi nevedeli do nedele spraviť 

návrh. A stal sa zázrak. Vďaka tomu, že mám veľmi dobrých kamarátov, som mala do nedele šesť 

návrhov na obálku. Následne som z týchto návrhov vybrala tri a potom Marenčin vybral  finálny návrh, 

levitujúcu Šuru. Išlo o návrh Martiny Mäsiarovej a Denisa Kozerawského, ktorí sú študentmi na VŠVU. 

Okrem obalu na knihu sú aj autormi všetkých ilustrácii v knihe. 

Každý autor si vytvára špecifický typ literatúry. Ako by si charakterizovala ten tvoj? K akej 

literatúre inklinuješ? 

V súčasnej slovenskej próze je veľmi silná línia slovenských autoriek ako sú Monika Kompaníková, 

Zuska Kepplová, Svetlana Žuchová. Tieto autorky mám veľmi rada a mám ich načítané. Ich písanie nie 

je určené iba ženám, ale je v ich knihách cítiť ženskosť. Dúfam, že sa k nim aspoň tak trošku zaraďujem. 

Myslím si, že moje poviedky sú silne ženské. V zbierke Šura je zároveň viacgeneračná ženská výpoveď, 

od dievčatiek cez dospelé ženy, matky až po staré mamy. Ale verím, že v mojom prípade taktiež nejde 

o čítanie iba pre ženy. 

Mladí autori si na začiatkoch objavenia svojho talentu začnú hľadať iných talentovaných 

ľudí, ktorí by im mohli ukazovať ako písať, koncipovať vety. Kto je, resp. bol tvoj idol? 

Určite tieto ženské slovenské autorky, ktoré som spomenula, pretože veľmi rada čítam slovenskú ženskú 

prózu. Zo zahraničných spisovateľov mám rada severanov, ako je napríklad Nór Erlend Loe, Dánka Helle 

Helle. V poslednom čase čítam menej ako by som chcela, kvôli škole a povinnostiam. 

Ale tento rok máme v práci takú hru, ktorá sa volá Book challenge, kde máme 52 kategórii a v každej 

kategórií by ti mal tvoj partner vybrať knihu. Z toho vyplýva, že za rok by sme mali prečítať 52 kníh. 

Viem, že vydanie Šury je viac menej novinka na našom knižnom trhu. Máš už pripravené 

ďalšie poviedky na vydanie novej zbierky? Plánuješ vydať v blízkej dobe ďalšiu knihu? 

Momentálne si potrebujem od toho všetkého oddýchnuť, pretože minulý rok som venovala všetok svoj 

voľný čas iba Šure a škole. Čiže ten rok som nemala ani len tvorivú energiu. Veľmi veľa zaujímavého 

materiálu mám pripraveného z Anglicka. Materiál, z ktorého chcem vychádzať pri druhej knihe je, že 

slovenská slečna sa presťahuje do anglického mestečka, kde sa nasťahuje do domu so smradľavým 

rybárom a nejakým spôsobom v tomto dome fungujú. 

Z Anglicka mám veľmi veľa materiálu, pretože som tam spoznala veľmi veľa bizarných ľudí. Napríklad 

moja spolubývajúca študovala stavbu lodí a reálne ich stavala v našom dome. Pomedzi to neustále 

hrávala na bendžo. Druhá bola zase fotografka, ktorá si zarábala na svoje štúdium striptízom. Všetky 

zážitky s takýmito ľuďmi mám spísané. Táto kniha by bola úplne iná ako Šura, ale bola by tam opäť žena 

ako hlavná postava, ktorá hľadá domov tam, kde by to nikto nečakal.  



Mária Vrkoslavová-Ševčíková: Ako vychovávam 
Gordona, tak vychovávam čitateľa 

 
Slavomír Held, 1. ročník mgr., 20. august 2015 | Kultúra  

 
 

 

Autorka počas života pracovala predovšetkým v oblasti pošty a telekomunikácií. Jej láska k zvieratám ju 

však inšpirovala a začala prispievať krátkymi prózami do časopisu Pes a Mačka. Príbehy písané očami 

čokoládového kokeršpaniela Gordona sa stali obľúbenými a neskôr sa dočkali aj knižnej podoby –  Život 

na štyroch labkách. Druhá kniha pre deti – Veľké dobrodružstvá malého havkáča bola navyše 

doplnená i ilustráciami a autorka momentálne pracuje na ďalšej. Aké je sa pozerať na svet psími očami? 

Zdieľajú knihy spoločný svet? To všetko sme zistili v našom rozhovore. 

  

Čo vás viedlo k napísaniu prvej knihy? 

Moja prvá kniha bola Život na štyroch labkách. K napísaniu ma viedla za prvé láska k zvieratám a ku 

všetkému živému, no žiaľ aj strata nášho psíka Gastona. Rozmýšľala som čo urobiť, aby sa naňho 

nezabudlo. Na okolí ho mal každý rád a chcela som, aby sa o ňom vedelo viac. Knihu som ešte napísať 

nezamýšľala. Keď najväčší žiaľ opadol, zaobstarali sme si psíka Gordona. Knihe predchádzali dva články 

v časopise Pes a Mačka, v ktorých som popisovala každodenné veci z jeho pohľadu. Čitateľom sa to 

páčilo. Povedala som si, že keď som zvládla napísať dva texty, tak ich môže byť aj dvadsať – tridsať. 

Texty, ktoré vyšli v časopise, ste aj pred knižným vydaním nejako upravili? Alebo zostali 

v identickej podobe? 

Tie texty sú identické. No v Psovi a Mačke boli k článkom aj fotografie. Keďže išlo o skutočné príbehy, 

tak som k nim často mala aj fotodokumentáciu. Keď som sa rozhodla písať, viac som si začala všímať 

život a zapisovala som si ho z pohľadu psíka. Tá kniha potom vyzerá akoby ju napísal Gordon. Každý sa 

ma pýta: Ako mohol pes napísať knižku? Vysvetľujem to tak, že majiteľ, ktorý má svojho psíka rád, tak 

si s ním rozumie. Stačí čo i len pohľad. Pozrie na vás a vy viete čo chce, čo cíti. Gordon v tej knižke nerobí 

nič špeciálne, nie je to lietajúci strýko Fedor. „Pozrel som na kľúče a na vôdzku. Pochopili, že chcem ísť 

von,“ asi takýmto spôsobom je písaná. 

 

Spomenuli ste, že k písaniu vás priviedla strata Gastona. Ako sa to odrazilo v knihe? 

Gordon hovorí o svojich príbehoch. Čo sme zažili, kde sme boli a ako vychovávam Gordona, tak 

vychovávam aj čitateľa. Aby tam bola aj tá pocta Gastonovi, tak Gordon sa vždy naňho pýtal. Ja mu 



hovorím, že keď bude starší, tak mu o ňom porozprávam. Približne v polovici knihy beriem do ruky 

fotoalbum a rozpovedám mu jeho príbeh – 16 rokov, ktoré sme spolu prežili. Kniha končí oslavou 

Gordonových prvých narodenín. Po oslave unavený zaspáva a zjaví sa mu Gaston. Pochváli ho, že je 

dobrý pes a odovzdá mu svoju svorku. No stále bude nad nimi držať ochrannú labku. 

Všetci ľudia a zvieratá, ktoré v knihe vystupujú, sú postavení na skutočnosti? 

Áno, úplne všetci. Ja som Backa, Jarko je môj manžel, Gordon je Gordon. A aj psia lúčka je skutočná. Je 

to tu pri ceste – ten zelený pás trávy a stromov okolo sídliska. 

Mne sa páčila postava ochranárskeho vlčiaka – Komisára Dericka. 

(smiech) Áno Derick, on mal prirodzenú autoritu. Bol takým vodcom. Už sa však  s majiteľom odtiaľto 

odsťahoval a tá svorka z psej lúčky, čo vystupuje v knihe, už neexistuje. Kniha mala u čitateľov veľký 

úspech. V priebehu troch mesiacov sa vypredala. Dokonca sa páčila aj vtedajšiemu ministrovi školstva 

– pánovi Dušanovi Čaplovičovi. 

On má v nej aj poďakovanie. 

Áno, on nám dokonca dal aj z vlastného účtu sponzorský dar. Keď bola kniha hotová, pozval nás na 

ministerstvo s tým, že sa chce stretnúť aj s Gordonom. Ako rada hovorím, Gordon bol asi jediným psom, 

ktorý bol na návšteve ministra. Túto udalosť som aj literárne spracovala, vyšla v Psovi a Mačke a mala 

by byť aj v pokračovaní knihy  s pracovným názvom Dobrodružstvá čokoládového Gordona. 

Keď ste už túto časť napísali, páčil sa minister Gordonovi? 

Gordonovi sa páčilo. Zaštekal a minister sa zľakol, lebo ho najprv nevidel. Potom mu dal pac a pri 

odchode aj pusinku. Hoci ako Derick hovoril: Chlapi a psi sa nebozkávajú – to je ináč obľúbená fráza 

môjho brata. 

Aké príbehy tam ešte budú? 

Zatiaľ čo Život na štyroch labkách bol rozdelený na ročné obdobia. Toto má tri časti – Detstvo sa 

skončilo, Mladosť a Dospelosť. Prvú časť mám už napísanú. Tam sa Gordon vyrovnáva so stratou 

našej  babičky – môj žiaľ a moje city som dala do jeho úst. Gordon hovorí, že už odišla za Gastonom... 

Neviem či poznáte povesť o dúhovom moste. 

Priznám sa, že nie... 

Hovorí o tom, že keď zomrie zvieratko, dôjde na lúčku. Tam sú samé dobroty a pekné zdravé zvieratká. 

Na konci lúčky je dúhový most. Zvieratko je na lúčke šťastné, no chýba mu jeho pán. Až sa stretnú, 

spoločne prejdú po dúhovom moste a budú spolu naveky šťastní. Keby som tú povesť poznala skôr, bola 

by som ju dala do knihy ako predhovor. No mám ju nachystanú a bude v tejto novej knihe. 



Gordon už bude teda mať aj dospelejšie – vážnejšie zážitky? 

Chcem, aby stretol aj nejakú „havinu“. To však ešte nemám. Teraz som písala o zatmení slnka. Ako 

vysvetliť Gordonovi, čo sa deje? Pozeral na mňa. Pozeral na tmavé sklíčko. Chcem, aby tam bolo pre 

čitateľa aj niečo zaujímavé. Tak hovorím, že zatmenie príde keď sa slniečko, mesiačik a Zem dostanú do 

jednej priamky. No psíkovi to musím vysvetliť aj inak. Vysvetľujem mu, že slniečko ide po takej ceste 

a mesiačik si z neho kúštik odhryzne. Gordon potom hovorí svojim kamarátom, ako sa pozeral na 

zatmenie slnka. Ako cítil, že sa ochladilo, že je tma – akoby zamračené, a to preto, že mesiačik bol hladný. 

Bude dej previazaný aj s vašou druhou, v ktorej nevystupuje Gordon? 

V časti Mladosť sa bude stretávať s nevšednými psami. Napríklad s bezdomovcom a jeho psom, taká 

dvojica sa aj skutočne tu na okolí pohybovala, no už je to aj vyfabulované. Už to nie je ako prvá knižka, 

taká denníková – skutočná. Je tam aj vodiaci pes, pes na salaši, záchranársky pes, či staručký pes, ktorý 

chytí zlodeja. Moja teta mala psíka, ktorý chytil zlodejov, čo chceli ukradnúť teliatko – tým chcem ukázať, 

že aj malý psík môže byť statočný. Moja druhá kniha Veľké dobrodružstvá malého havkáča bola 

o chlapčekovi, ktorý dostal za vysvedčenie psíka Macka a spolu sú v prostredí horárne. Chcem aby 

Gordon na ceste za nezvyčajnými psami zašiel aj sem a stretol ich. Knihy budú teda samostatné, no 

zároveň tvoriace spoločný svet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dnes nepochopení, stáročia velebení 

 
Kristína Antalová, 1. ročník bc, 15. august 2015 | Kultúra  

 
 

 

Ľudia považovaní za bláznov či šialencov. Ľudia odsúvaní na okraj. Ľudia s novým svetom, nepochopení 

tým starým. Každý z nich s individuálnym vnímaním života. Počas svojho života mnohokrát nikým 

nepochopení. Priekopníci doby, dobou dusení. Umelci. 

Wolfgang Amadeus Mozart je dnes jeden z najznámejších a najuznávanejších hudobných skladateľov. 

Opery ako Don Giovanni, Figarova svadba alebo Čarovná flauta patria medzi najhrávanejšie na svete. 

Avšak za svoju prácu nebol počas života dostatočne ohodnotený, zomrel v chudobe,  slávy 

a celosvetového uznania sa mu dostalo až po smrti. 

Meno uznávaného maliara Georgesa Braquea dodnes nesú diela považované za nehodnotné. Na druhej 

strane jeho obrazy sú spolu s Picassovými vyzdvihované ako geniálne obrazy kubizmu. 

 

Francúzska spisovateľka George Sandová bola odcudzovaná za svoj inovatívny štýl obliekania 

a nezávislý život. Obliekala si nohavice a žila voľným spôsobom v čase, keď to pre širokú verejnosť bolo 

nie len kontroverzné, ale hlavne nemysliteľné. 

Umelci sú svojou dobou často nepochopení. Vnímaní ako podradní pouliční amatéri. Pritom myslia 

a vidia svet tak, ako ho ostatní ľudia nedokážu. Zobrazujú prítomnosť, ktorú iní vnímajú ako budúcnosť, 

a preto ju nedokážu pochopiť. Umenie súčasnosti je teda umení budúcnosti a umelci sú mnohokrát 

neuznanými novátormi prítomnosti a súdobého sveta.   

Rovnako ako v minulosti väčšina spoločnosti nedokázala pochopiť revolučné vnímanie skutočnosti, tak 

to isté sa deje i dnes. Ľudstvo sa totiž odjakživa bojí zmien, revolúcií  a niečoho nového. My dnes 

s nadšením obdivujeme v minulosti prehliadané či zatracované umelecké skvosty a spoločenské prínosy 

Mozarta, Braquea  alebo Sandovej a pritom prehliadame a zatracujeme diela súčasných umelcov. 

Otázkou, však je koho sme dnes nepochopili a o storočie ho budú velebiť? 

  

Foto: Webjournal/Brižeková 

 

 



Maruška Skoncová: V mladých ľuďoch vidím 
obrovský potenciál 

 
Lucia Bačkayová, 1. ročník mgr., 10. august 2015 | Kultúra  

 
 

 

Miluje filmy, plávanie, cestovanie i pozorovanie ľudí. Naplno sa venuje mladým ľuďom, popritom tvorí 

a každý deň je pre ňu darom. Mladá autorka z Prešova, Maruška (Kožlejová) Skoncová, už ako 

„sedemnástka“ vydala svoju prvú knihu, po čase k nej pribudli ďalšie štyri a teraz sú na ceste dve 

novinky. 

 

Kedy ste v sebe objavili cit pre literatúru a umenie vôbec? 

Asi keď som mala deväť rokov. Vtedy som napísala prvú básničku, ktorá sa volala Snehová vločka. Bola 

to moja jediná veršovaná básnička. Odvtedy som začala veľa tvoriť –  písala som, maľovala aj kreslila. 

Kto vás a váš talent v raných začiatkov najviac formoval? 

Boli to aj učitelia, aj starší kamaráti. Jeden konkrétny človek, ktorý ma podchytil, bol môj slovenčinár 

na strednej škole, pán Mihok. On poslal moje texty aj niektorým kritikom,  a potom mi veľmi láskavo 

sprostredkoval, čo odpísali. Kľúčovým človekom bol tiež jeden môj priateľ, drzý kamarát, ktorého nikto 

nikdy nepresvedčil, že „na Slovensku sa to nedá“. Vytlačil moje texty, poslal ich do vydavateľstva, 

z ktorého napokon odpísali, že zbierku vydajú. Ten kamarát sa mi s tým priznal až potom, keď 

z vydavateľstva prišla pozitívna odpoveď. 

Pri vašich začiatkoch ste mali iniciatívne stimuly, ktoré vás zjavne „nakopli“ tým 

správnym smerom. 

Áno, v rôznych obdobiach mi inšpiráciou boli rôzne veci, rôzni ľudia. Výrazným obdobím rastu bola pre 

mňa vysoká škola, kde som študovala pod skvelými spisovateľmi ako Stanislav Rakús, Peter Karpinský 

alebo literárna kritička Marta Součková. Bolo to aj obdobie, kedy som si myslela, že vôbec neviem písať. 

Vlastne, stále sa cítim veľmi maličká. Dnes ma dokážu najviac inšpirovať nové miesta a ich okolitá krása, 

tiež ľudia a ich príbehy, pozorovanie dejov. Inšpiráciu považujem celkovo za naozaj veľmi dôležitú, 

nielen v mojej tvorbe, ale aj v živote ako takom. 

Píšete poéziu, prózu, máte svoj blog i webovú stránku. Ktorý z týchto druhov vám je 

najbližší? 

Som genologicky veľmi otvorená – či už ide o rozprávky, eseje alebo krátke prózy. Na próze však 

pracujem zámerne a cielene. Poézia vzniká často sama, ako plynie život. Už dlhé roky mám rozpísanú 



zbierku poézie. Čakám však, kým dozreje ten správny čas. Pomedzi to pracujem na próze a popritom 

niekedy vznikne blog, ako aktuálny výkrik. 

Sú autori, ktorí vás dokážu inšpirovať, respektíve kde hľadáte svoju múzu, ak jej akosi 

niet? 

Z autorov sú to určite Barricco, Nicole Kraus a Jonathan Safran Foer. To je trojica mojich 

najobľúbenejších za posledné dva roky. Obdivujem ich, no ich genialitu a talent by som nevedela ani len 

napodobniť. Inšpirujú ma, ale neviem, či nevyhnutne iba k písaniu. Nicole je moja hrdinka. Dejiny lásky 

zase knihou života. 

Vo vašich dielach cítiť, že ste veriaca. 

Boh je skvelý. Plný a dokonalý. Je inšpiráciou celé stáročia pre to najrozličnejšie druhy umení. 

V skutočnosti nie je nikomu ľahostajný a každý k Nemu zaujíma nejaký postoj. Či už taký alebo onaký. 

Mne sa o ňom nedá nepísať. 

Biblia, ako aj všetky ostatné knihy chcú svojim čitateľom niečo odovzdať. Aké je to vaše 

posolstvo? 

Také, aké čitateľ nájde. Či už si to autor prizná alebo nie, v momente ako zverejní svoje dielo, to sa stáva 

tovarom. A otázka interpretácie je v mojich očiach veľmi subjektívna. Čiže otázka „čo tým chcel autor 

povedať?“ je úplne zle postavená. Ak ja píšem o víliných bielych kolenách a myslím tým zúfalstvo 

a čitateľ odčíta pokojnú obeť, je to úplne v poriadku, pokiaľ to vie potvrdiť textom. 

Vaša posledná kniha je písaná vo forme zápiskov a je určená dospievajúcim veriacim 

dievčatám. Ako vznikol nápad, priniesť na trh tento typ literatúry? 

Diera v trhu. Okrem toho, že píšem, pracujem v Tréningovom centre Kompas a na Slovensku chýbal 

materiál pre dievčenské skupinky, kde by mohli hovoriť o rôznych témach, tak som ho aj s priateľkami 

napísala. Dievčatá ho aktívne používajú, popritom tom sa učia nové veci a to je super. 

Aké sú vaše ďalšie literárne plány? 

Pracujem na pokračovaní prózy Ako chytať v žite, nakoľko vydavateľstvo Porta Libri by chcelo mať 

rukopis v rukách do konca júla. Popri tom, ako som spomínala, vzniká zbierka básní Rovné cesty na 

okrúhlej zemi. Rozmýšľam aj nad študijným materiálom pre chlapcov, ktorý som ochotná editovať, ak 

by sa našiel autor, odvážny muž. 

 

Spomínali ste, že sa osobitne venujete mladým ľudom v tréningovom centre. Prinášajú 

vietor do vašich tvorivých plachiet? 



Určite. V prípade knihy Vo vitríne išlo presne o tento zámer, ako som už vravela. Vo svojej práci mám tu 

milosť, že veľa cestujem a stretávam neuveriteľne zaujímavých ľudí. Minulý rok som strávila nejaký čas 

v Kostarike, kde som trávila veľa času s domácimi a vrátila som sa domov s toľkými poznámkami, 

pozorovaniami, zapísanými stranami a plným srdcom, že som nevedela, ako pokračovať ďalej. Vo 

štvrtok zase letím do Izraela – Jeruzalema a Galilei, kde budem pár týždňov. 

Aký je váš pohľad na dnešných mladých ľudí? 

Čím som staršia, tým menej im rozumiem. Ale mám ich rada a vidím v nich obrovský potenciál. Keď sa 

ich dá zachytiť predtým, ako urobia rozhodnutia, ktoré nie sú najbudujúcejšie a najzdravšie, tým lepšie. 

Pred pár rokmi sme robili prieskum, ktorý ukázal, že sa generácia mladých ľudí značne mení, najmä 

ich paradigma autorít, porozumenia, šťastia, hodnôt... Na svojej práci sa mi však páči, že Kompas sa 

snaží byť veľmi relevantný a nezakrýva si oči pred tým, kým mladí ľudia naozaj sú. 

V čom vidíte najväčší rozdiel medzi vašou a terajšou generáciou? 

My sme zvykli mať autority. Rodičov, učiteľov. To sa dosť výrazne mení. Zvykli sme mať tiež  menšie sny, 

aj sme boli bojazlivejší. V niektorých veciach sú decká teraz na tom lepšie, a v niektorých mi ich je aj 

trochu ľúto. Mne napríklad stačil papier a pero a celý deň som sa vedela zabávať. Nikdy som sa nenudila. 

Prvý telefón som mala na vysokej škole. 

Momentálne ťaháte literárno-hudobné turné s Katarínou Koščovou – LITERAtour. Ako 

vznikla vaša spolupráca? 

S Katkou sa priatelíme možno aj 15 rokov. Páči sa hudba, ktorú robí. Jej tvorba je podobná ako veci, 

ktoré píšem. Mám rada, keď si raz do roka spoločne aj s klaviristom Danielom Špinerom vyrazíme na 

týždeň na cesty a tvoríme spolu niečo ako soireé. Ja čítam, Katka spieva, Daniel hrá. Dopĺňame sa, 

tvoríme happening s rozhovorom, inšpiráciami a medzitým sa v aute zabávame a teší nás to. 

Majú dnes ľudia ešte záujem o takýto druh umenia a literatúry vôbec? 

Z našej skúsenosti áno. Nezovšeobecňovala by som to však. 

Ľudia dnes vo veľkom nakupujú knihy s jednoduchým dejom, kde sa netreba možno až 

tak zamýšľať a autorov je taktiež čoraz viac. Neuvažovali ste niekedy, že aj vy napíšete 

niečo viac „mainstreamové“, typu „evitoviek“ ? 

Po piatich rokov štúdia literatúry, estetiky a potom ešte ďalších rokoch doktorátu by som to asi nevedela 

spraviť. Ani teraz nemám pocit, že to, čo píšem, je skvelé. Ešte sa musím veľmi veľa učiť, ale viem, že to 

chcem robiť. Knihy ako zábava, to je tiež žáner. Ľudia hľadajú únik zo smútku, z nudy, netreba to súdiť. 

Avšak, keď si môžem vybrať, ja osobne, to ani nečítam, a ani nechcem písať. Avšak komiks Káčer Donald 

ma napríklad celkom baví. No ten sa na umenie ani tváriť nechce. 

http://web.archive.org/web/20150818115822/http:/www.tckompas.sk/sk/materialy/aka-je-podstata-prichadzajucej-generacie-na-slovensku


A čo s fámou, že dnes môže knihu napísať každý? 

Súhlasím s ňou. Určite môže. Otázka je, či by ju mal vydať. A či by ju ostatní mali čítať – to je ešte iná 

otázka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ľubica Kepštová: Kniha a časopisy sú fenoménom, 
ktorý má svoj osobnostný rozmer 

 
Kristína Dugovičová, 1. ročník mgr., 1. september 2015 | Médiá  
 
 

 

  

Ľubica Kepštová sa narodila 3. novembra 1960 v Skalici. Vyštudovalafilozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1985 až 1989 pôsobila ako pracovníčka knižnice a domu detí a 
mládeže. Od roku 1989 je redaktorkou, od roku 1993 zástupkyňou šéfredaktora časopisu Slniečko, ktoré vychádza 
v Literárnom informačnom centre. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s 
tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. 
Aký je záujem mladých čitateľov, najmä detí, o detskú literatúru? 
Z mojich návštev v knižniciach a na základných školách mi je zrejmé, že deti popri počítačoch a frekventovaných 
televíznych programoch stíhajú aj čítať. Nielen časopisy, ale aj knihy. Niektoré viac, niektoré menej. Sú medzi nimi 
vášniví „knihomoli“ ale aj takí, ktorí dobrovoľne priznajú, že zatiaľ neprečítali ani jednu kompletnú knihu. Knižné 
príbehy, rozprávky a iné literárne žánre vnášajú do života detí  pri čítaní súkromie, intimitu, hlbšie prežívanie, 
ktoré nemusia komentovať ani zdieľať s inými, rezonujú s ich vnútornými životmi. Majú radi dobrodružné aj 
fantazijné žánre, dominuje únik od reality, ktorý je vlastne znakom toho, že deťom súčasná reality nevyhovuje. 
Pokúšajú sa vytvárať iluzórnu realitu, hľadajú pocit bezpečia, a pritom netušia, že sa odďaľujú od sveta, ktorý raz 
budú nútené reálne riešiť.   
Je podľa vás tento záujem nižší ako v minulosti alebo naopak záujem detí o knižné tituly stúpa? 
Keď zoberieme do úvahy nárast médií, ktoré konkurujú čítaniu a čitateľským aktivitám, nie je situácia v čítaní až 
taká katastrofická,  ako ju niekedy generácia mojich  rovesníkov pociťuje. Vydavateľstvá aj knižnice vyvíjajú 
enormnú aktivitu, aby deťom priblížili svet knihy a vzbudili o ne záujem. Z čitateľskej vzorky časopisu Slniečko ale 
aj z výsledkov celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom viem, že množstvo detí vďaka svojím 
rodičom, učiteľom a knihovníkom číta a číta rado, ba dokonca i s porozumením. 
Ako ste sa dostali k tvorbe pre deti? Čo vás motivovalo písať pre deti? 
Vždy ma bavila práca s deťmi – zaujímal ma ich svet, ich myslenie a komunikácia, ktorá ma svojou 
úprimnosťou  presviedčala o tom, že deti nám prinášajú s duchovnej krajiny svojho „pôvodu“ niečo, na čo sme my 
dospelí zabudli. V tom, ako sa pozerajú na svet, je niečo veľmi naliehavú a podstatné, je to posolstvo, ktoré väčšina 
dospelých chápe ako nedokonalosť, nezrelosť, a to iba preto, lebo si vo svojom egoizme nedovidí ďalej ako na 
špicu  vlastného nosa. Deti potrebujú dobré slovo, smiech a objavovanie zázračností sveta, máme ich okolo seba a 
vôbec si ich nevšímame. Ja sa ich snažím objavovať pre deti aj pre moju vlastnú dušu. Deti mi zas odkrývajú svoj 
svet. Dôvera za dôveru...         
Vašou srdcovkou je predpokladám časopis pre deti - Slniečko. Ako ste sa dostali k tomuto časopisu a k pozícii 
zástupkyne šéfredaktora? 
Keď so chodila do 3. ročníka základnej školy, začali sme v triede odoberať obnovené Slniečko, ktoré po dvadsiatich 
rokoch mlčania vytiahla na svetlo sveta spisovateľka Mária Ďuríčková. Písala som detské básničky a jednu z nich 
som poslal aj do svojho milovaného Slniečka. Jednu z nich mi po dvoch rokoch uverejnila a mala som z toho 
neskutočnú radosť. Počas štúdia na gymnáziu som už do Slniečka prispievala ako začínajúca autorka. Po ukončení 
štúdia filozofie a estetiky na FFUK v Bratislave som sa uchádzala o prácu v časopise Slniečko. Opakovane a 
vytrvalo. A tak sa stalo, že jedného dňa sa to napokon podarilo. V Slniečku pracujem už 26 rokov a je to moja 
„srdcovka“.  
Časopis Slniečko nedávno zmenil svoj dizajn. Chystáte sa robiť aj nejaké iné zmeny? 
Každý rok chodíme medzi deti. Rozprávame sa nielen s nimi, ale aj s ich pani učiteľkami, knihovníkmi, robíme 
rôzne ankety, ktoré nám pomáhajú vnikať do meniaceho sa sveta našich detí, aby sme dokázali pochopiť, čo im 
najviac chýba, ale aj to, ako sa menia ich záujmy, čitateľské návyky a percepčné schopnosti. Sú to dôležité výstupy, 
ktoré nám signalizujú určité zmeny, ktoré akceptujeme aj pri koncepcii každého ďalšieho ročníka časopisu. 
Ako vidíte budúcnosť tohto časopisu pre deti? 
Slniečko je literárno-umelecký mesačník s pozitívne konzervatívnym zameraním. Znamená to, že si zachovávame 
svoju tvár, ktorá obracia deti ku klasickým ale aj moderným literárnym hodnotám, ku kvalitnej súčasnej ilustrácii. 
Prostredníctvom literárnych textov vedieme deti k ekologickému cíteniu, historickému vedomiu, k láske k svojej 
krajine, k empatii a etickým hodnotám. Dialóg s dieťaťom na tejto báze nemôže byť založený na lacnom 
nadbiehaní ich vkusu, ale naopak, ponukou niečoho nového, objavného, čo v ich živote absentuje. Práve vďaka 
takejto koncepcii si zachovávame svoju originalitu a nezameniteľnosť na časopiseckom trhu. V tom spočíva aj 
perspektíva jeho budúcnosti a kontinuality..  
Žijeme v elektronickej dobe, ktorá je charakteristická rýchlym rozvojom IT technológií a digitalizácie médií. Čo si 
myslíte o tvrdení, že klasické tlačené médiá do 10 rokov nahradia elektronické formy periodík? 
Nie som o tom presvedčená. Kniha a časopisy sú fenoménom, ktorý má svoj osobnostný rozmer. Je rozdiel, 
prečítať si Slniečko v elektronickej podobe a zobrať si ho do rúk, vložiť do aktovky alebo pod vankúš, nalistovať si 



obľúbenú dvojstranu a prejsť prstami po krásnej ilustrácii. Verím v komplexnosť ľudských zmyslov, plnohodnotný 
zážitok sa rodí v ich symbióze, nemá izolovaný charakter, nevchádza do nás iba očami.  
Čo preferujete viac? Klasické noviny vytlačené na papieri alebo tie, ktoré sú dostupné na internete? 
Ak si chcem rýchlo vyhľadať potrebnú informáciu, fotografiu alebo článok, obrátim sa na internet, ak si chcem 
časopis „užiť“ a vychutnať, potrebujem ovoňať jeho papier, počuť šuchot listovania, potrebujem sa ho dotýkať. 
Máte obľúbeného autora detskej literatúry? Ako by ste ho charakterizovali? 
Mám v detskej literatúre veľa obľúbených autorov. Z klasiky je to Krista Bendová, ktorú som už osobne nezažila, a 
Mária Ďuríčková, ktorá mi bola po niekoľko rokov vzácnou vedmou i dobrou sudičkou. Používala slová ako 
zaklínadlá. Premieňala kamene na zlato, zlú skúsenosť na poznanie, užitočnosť na dobro. Mám rada aj Ľubomíra 
Feldeka a Janka Uličianskeho, Daniela Heviera, Toňu Revajovú, Juraja Šebestu a ďalších. Mojou hviezdou je Pippi 
Dlhá Pančucha a jej autorka Astrid Lindgrenová.  Dostala som od nich pocit ľahkosti, dar humoru a následného 
smiechu, odvahu odlišovať sa od iných a nebáť sa prejavovať svoj vlastný názor.  
Keďže píšete najmä pre deti máte nejakého obľúbeného detského autora? Nejaký mladý talent, v ktorom vidíte 
budúceho spisovateľa? 
V súčasnosti píše pre deti len veľmi málo kvalitných autorov. Grafomanov – didaktikov sú celé zástupy. Niektorým 
sa z času na čas dokonca podarí vydať knihu. Inokedy sa objaví mladý autor, ktorý jednou-dvomi knihami dokáže 
zmeniť kus obyčajného sveta na tajuplnú záhradu plnú radostných dobrodružstiev Takým je napríklad Valentín 
Šefčík so svojou poéziou pre deti. Alebo Kamila Šebestová s debutom Generácia my.  
Svoju tvorbu venujete najmä deťom. Máte napríklad doma v tajnom šuplíku nejaké texty, ktoré sa týkajú iného 
druhu literatúry a zatiaľ ste sa ich nerozhodli publikovať? 
Človek v priebehu života zažíva veci, ktoré by nikdy nepredpokladal. Poprevracané karty zamiešajú život rodiny, 
dospievajúcich detí, menia naše myslenie, hierarchiu hodnôt, mieru tolerancie a pochopenia, ktoré nám pomáhajú 
prenikať do duší svojich najbližších ale aj tej vlastnej. Píšem si, zatiaľ do tej pomyselnej zásuvky niečo o 
statočnosti. O statočnosti dospievajúcich detí postaviť si svoj život nanovo. O zrade najbližších v občianskej vojne s 
démonmi nenažraného bezduchého sveta. O smrteľne nebezpečných závislostiach dospelých, ktorí sa hrajú na 
bohov...    
Ak by ste ďalej nemohli pracovať ako zástupkyňa šéfredaktora Slniečka, kde by ste chceli pracovať? Bolo by to 
napriek tomu niečo čo je spojené s deťmi, alebo naopak nejaký úplne iný odbor? 
Určite by som vždy rada pracovala s deťmi. A potom v prírode – sadila by som stromčeky v lese alebo vymýšľala 
okrasné záhrady. Čítala by som rozprávky a básničky starým ľuďom v domovoch. Vodila by som medzi nich deti a 
zvieratká.  
Ako hodnotíte literárnu scénu na Slovensku? Myslím celkové možnosti vydávať knihy, podpora mladých autorov, 
literárna osveta na stredných a základných školách, vlastníctvo vydavateľstiev a kníhkupectiev veľkými 
finančnými skupinami... 
Myslím, že na Slovensku vychádza pomerne dosť nových kníh a podporovaných debutov. Grantový systém 
Ministerstva kultúry sa vždy snažil aj z toho mála, čo mal, podporiť čo najviac knižných titulov a čitateľských 
projektov, ktoré  vo veľkej miere formujú a  rozvíjajú čitateľské návyky od útleho detského veku po dospievanie.. 
Mnohí autori si hľadajú vlastné finančné cesty a spôsoby podpory, ktoré pomôžu ich dielam na svet. V detskej 
literatúre zabúdame, že rovnocennou zložkou knihy je ilustrácia. Privítala by som, aby sa tento fakt zohľadnil aj v 
oficiálnom dotačnom systéme. Detskí ilustrátori v tomto systéme nemajú svoje dôstojné miesto, hoci vo veľkej 
miere sú práve  oni tými, ktorý upriamia na knihu pozornosť a pomôžu jej vybrať sa do sveta. 
Ako hodnotíte stav novinárskej profesie na Slovensku?  
Myslím že novinári by mali podobne ako spisovatelia, filmári či výtvarníci vytvárať svedectvo o tomto národe, byť 
jeho svedomím i obrazom. Obávam sa, že súčasný mediálny svet začína vytvárať podobný systém cenzúry ako bol 
v socializme a sťažuje, ba niekedy až znemožňuje realizáciu takéhoto vznešeného poslania umelcov a novinárov. A 
každý musí z niečoho žiť. Preto niekto pracuje aj v médiách, z ktorých sa mu obracia žalúdok, a po večeroch píše 
novodobé samizdaty..     
Čo by ste chceli odkázať študentom žurnalistiky (budúcim novinárom)?  
Aby boli úprimní a statoční. Ak si už musia zarábať aj tam, kde by veľmi nechceli, nech nerobia „nadprácu“, ktorá 
znevažuje ich ľudskú dôstojnosť. Aby boli diplomatickí a sofistikovaní, aby dokázali prepašovať pravdu aj tam, kde 
sa na to prvý pohľad zdá celkom nemožné, ako pilník do bochníka chleba. Aby ako novinári ale aj ako ľudia verili 
svojej ceste. Nech by bola akákoľvek.  
Foto: archív Ľ. Kepštovej, publikované s dovolením  

Ľubica Kepštová sa narodila 3. novembra 1960 v Skalici. Vyštudovala filozofiu a estetiku na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1985 až 1989 pôsobila ako 

pracovníčka knižnice a domu detí a mládeže. Od roku 1989 je redaktorkou, od roku 1993 zástupkyňou 

šéfredaktora časopisu Slniečko, ktoré vychádza v Literárnom informačnom centre. Ako autorka 

recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s 

Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. 



 

 

Aký je záujem mladých čitateľov, najmä detí, o detskú literatúru? 

 

Z mojich návštev v knižniciach a na základných školách mi je zrejmé, že deti popri počítačoch a 

frekventovaných televíznych programoch stíhajú aj čítať. Nielen časopisy, ale aj knihy. Niektoré viac, 

niektoré menej. Sú medzi nimi vášniví „knihomoli“ ale aj takí, ktorí dobrovoľne priznajú, že zatiaľ 

neprečítali ani jednu kompletnú knihu. 

Knižné príbehy, rozprávky a iné literárne žánre vnášajú do života detí  pri čítaní súkromie, intimitu, 

hlbšie prežívanie, ktoré nemusia komentovať ani zdieľať s inými, rezonujú s ich vnútornými životmi. 

Majú radi dobrodružné aj fantazijné žánre, dominuje únik od reality, ktorý je vlastne znakom toho, že 

deťom súčasná reality nevyhovuje. Pokúšajú sa vytvárať iluzórnu realitu, hľadajú pocit bezpečia, a 

pritom netušia, že sa odďaľujú od sveta, ktorý raz budú nútené reálne riešiť.   

 

Je podľa vás tento záujem nižší ako v minulosti alebo naopak záujem detí o knižné tituly 

stúpa? 

 

Keď zoberieme do úvahy nárast médií, ktoré konkurujú čítaniu a čitateľským aktivitám, nie je situácia v 

čítaní až taká katastrofická,  ako ju niekedy generácia mojich  rovesníkov pociťuje. Vydavateľstvá aj 

knižnice vyvíjajú enormnú aktivitu, aby deťom priblížili svet knihy a vzbudili o ne záujem. Z čitateľskej 

vzorky časopisu Slniečko ale aj z výsledkov celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom viem, 

že množstvo detí vďaka svojím rodičom, učiteľom a knihovníkom číta a číta rado, ba dokonca i s 

porozumením. 

 

Ako ste sa dostali k tvorbe pre deti? Čo vás motivovalo písať pre deti? 

 

Vždy ma bavila práca s deťmi – zaujímal ma ich svet, ich myslenie a komunikácia, ktorá ma svojou 

úprimnosťou  presviedčala o tom, že deti nám prinášajú s duchovnej krajiny svojho „pôvodu“ niečo, na 

čo sme my dospelí zabudli. V tom, ako sa pozerajú na svet, je niečo veľmi naliehavú a podstatné, je to 

posolstvo, ktoré väčšina dospelých chápe ako nedokonalosť, nezrelosť, a to iba preto, lebo si vo svojom 

egoizme nedovidí ďalej ako na špicu  vlastného nosa. Deti potrebujú dobré slovo, smiech a objavovanie 

zázračností sveta, máme ich okolo seba a vôbec si ich nevšímame. Ja sa ich snažím objavovať pre deti aj 

pre moju vlastnú dušu. Deti mi zas odkrývajú svoj svet. Dôvera za dôveru...         

 

Vašou srdcovkou je predpokladám časopis pre deti - Slniečko. Ako ste sa dostali k tomuto 

časopisu a k pozícii zástupkyne šéfredaktora? 



 

Keď so chodila do 3. ročníka základnej školy, začali sme v triede odoberať obnovené Slniečko, ktoré po 

dvadsiatich rokoch mlčania vytiahla na svetlo sveta spisovateľka Mária Ďuríčková. Písala som detské 

básničky a jednu z nich som poslal aj do svojho milovaného Slniečka. Jednu z nich mi po dvoch rokoch 

uverejnila a mala som z toho neskutočnú radosť. Počas štúdia na gymnáziu som už do Slniečka 

prispievala ako začínajúca autorka. Po ukončení štúdia filozofie a estetiky na FFUK v Bratislave som sa 

uchádzala o prácu v časopise Slniečko. Opakovane a vytrvalo. A tak sa stalo, že jedného dňa sa to 

napokon podarilo. V Slniečku pracujem už 26 rokov a je to moja „srdcovka“.  

 

Časopis Slniečko nedávno zmenil svoj dizajn. Chystáte sa robiť aj nejaké iné zmeny? 

 

Každý rok chodíme medzi deti. Rozprávame sa nielen s nimi, ale aj s ich pani učiteľkami, knihovníkmi, 

robíme rôzne ankety, ktoré nám pomáhajú vnikať do meniaceho sa sveta našich detí, aby sme dokázali 

pochopiť, čo im najviac chýba, ale aj to, ako sa menia ich záujmy, čitateľské návyky a percepčné 

schopnosti. Sú to dôležité výstupy, ktoré nám signalizujú určité zmeny, ktoré akceptujeme aj pri 

koncepcii každého ďalšieho ročníka časopisu. 

 

Ako vidíte budúcnosť tohto časopisu pre deti? 

 

Slniečko je literárno-umelecký mesačník s pozitívne konzervatívnym zameraním. Znamená to, že si 

zachovávame svoju tvár, ktorá obracia deti ku klasickým ale aj moderným literárnym hodnotám, ku 

kvalitnej súčasnej ilustrácii. Prostredníctvom literárnych textov vedieme deti k ekologickému cíteniu, 

historickému vedomiu, k láske k svojej krajine, k empatii a etickým hodnotám. Dialóg s dieťaťom na tejto 

báze nemôže byť založený na lacnom nadbiehaní ich vkusu, ale naopak, ponukou niečoho nového, 

objavného, čo v ich živote absentuje. Práve vďaka takejto koncepcii si zachovávame svoju originalitu a 

nezameniteľnosť na časopiseckom trhu. V tom spočíva aj perspektíva jeho budúcnosti a kontinuality..  

 

Žijeme v elektronickej dobe, ktorá je charakteristická rýchlym rozvojom IT technológií a 

digitalizácie médií. Čo si myslíte o tvrdení, že klasické tlačené médiá do 10 rokov nahradia 

elektronické formy periodík? 

 

Nie som o tom presvedčená. Kniha a časopisy sú fenoménom, ktorý má svoj osobnostný rozmer. Je 

rozdiel, prečítať si Slniečko v elektronickej podobe a zobrať si ho do rúk, vložiť do aktovky alebo pod 

vankúš, nalistovať si obľúbenú dvojstranu a prejsť prstami po krásnej ilustrácii. Verím v komplexnosť 

ľudských zmyslov, plnohodnotný zážitok sa rodí v ich symbióze, nemá izolovaný charakter, nevchádza 

do nás iba očami.  



 

Čo preferujete viac? Klasické noviny vytlačené na papieri alebo tie, ktoré sú dostupné na 

internete? 

 

Ak si chcem rýchlo vyhľadať potrebnú informáciu, fotografiu alebo článok, obrátim sa na internet, ak si 

chcem časopis „užiť“ a vychutnať, potrebujem ovoňať jeho papier, počuť šuchot listovania, potrebujem 

sa ho dotýkať. 

 

  

Máte obľúbeného autora detskej literatúry? Ako by ste ho charakterizovali? 

 

Mám v detskej literatúre veľa obľúbených autorov. Z klasiky je to Krista Bendová, ktorú som už osobne 

nezažila, a Mária Ďuríčková, ktorá mi bola po niekoľko rokov vzácnou vedmou i dobrou sudičkou. 

Používala slová ako zaklínadlá. Premieňala kamene na zlato, zlú skúsenosť na poznanie, užitočnosť na 

dobro. Mám rada aj Ľubomíra Feldeka a Janka Uličianskeho, Daniela Heviera, Toňu Revajovú, Juraja 

Šebestu a ďalších. Mojou hviezdou je Pippi Dlhá Pančucha a jej autorka Astrid Lindgrenová.  Dostala 

som od nich pocit ľahkosti, dar humoru a následného smiechu, odvahu odlišovať sa od iných a nebáť sa 

prejavovať svoj vlastný názor.  

 

Keďže píšete najmä pre deti máte nejakého obľúbeného detského autora? Nejaký mladý 

talent, v ktorom vidíte budúceho spisovateľa? 

 

V súčasnosti píše pre deti len veľmi málo kvalitných autorov. Grafomanov – didaktikov sú celé zástupy. 

Niektorým sa z času na čas dokonca podarí vydať knihu. Inokedy sa objaví mladý autor, ktorý jednou-

dvomi knihami dokáže zmeniť kus obyčajného sveta na tajuplnú záhradu plnú radostných 

dobrodružstiev Takým je napríklad Valentín Šefčík so svojou poéziou pre deti. Alebo Kamila Šebestová 

s debutom Generácia my.  

 

Svoju tvorbu venujete najmä deťom. Máte napríklad doma v tajnom šuplíku nejaké texty, 

ktoré sa týkajú iného druhu literatúry a zatiaľ ste sa ich nerozhodli publikovať? 

 

Človek v priebehu života zažíva veci, ktoré by nikdy nepredpokladal. Poprevracané karty zamiešajú život 

rodiny, dospievajúcich detí, menia naše myslenie, hierarchiu hodnôt, mieru tolerancie a pochopenia, 

ktoré nám pomáhajú prenikať do duší svojich najbližších ale aj tej vlastnej. Píšem si, zatiaľ do tej 

pomyselnej zásuvky niečo o statočnosti. O statočnosti dospievajúcich detí postaviť si svoj život nanovo. 



O zrade najbližších v občianskej vojne s démonmi nenažraného bezduchého sveta. O smrteľne 

nebezpečných závislostiach dospelých, ktorí sa hrajú na bohov...    

 

Ak by ste ďalej nemohli pracovať ako zástupkyňa šéfredaktora Slniečka, kde by ste chceli 

pracovať? Bolo by to napriek tomu niečo čo je spojené s deťmi, alebo naopak nejaký úplne 

iný odbor? 

 

Určite by som vždy rada pracovala s deťmi. A potom v prírode – sadila by som stromčeky v lese alebo 

vymýšľala okrasné záhrady. Čítala by som rozprávky a básničky starým ľuďom v domovoch. Vodila by 

som medzi nich deti a zvieratká.  

 

Ako hodnotíte literárnu scénu na Slovensku? Myslím celkové možnosti vydávať knihy, 

podpora mladých autorov, literárna osveta na stredných a základných školách, 

vlastníctvo vydavateľstiev a kníhkupectiev veľkými finančnými skupinami... 

 

Myslím, že na Slovensku vychádza pomerne dosť nových kníh a podporovaných debutov. Grantový 

systém Ministerstva kultúry sa vždy snažil aj z toho mála, čo mal, podporiť čo najviac knižných titulov a 

čitateľských projektov, ktoré  vo veľkej miere formujú a  rozvíjajú čitateľské návyky od útleho detského 

veku po dospievanie... 

 

Mnohí autori si hľadajú vlastné finančné cesty a spôsoby podpory, ktoré pomôžu ich dielam na svet. V 

detskej literatúre zabúdame, že rovnocennou zložkou knihy je ilustrácia. Privítala by som, aby sa tento 

fakt zohľadnil aj v oficiálnom dotačnom systéme. Detskí ilustrátori v tomto systéme nemajú svoje 

dôstojné miesto, hoci vo veľkej miere sú práve  oni tými, ktorý upriamia na knihu pozornosť a pomôžu 

jej vybrať sa do sveta. 

 

Ako hodnotíte stav novinárskej profesie na Slovensku?  

 

Myslím že novinári by mali podobne ako spisovatelia, filmári či výtvarníci vytvárať svedectvo o tomto 

národe, byť jeho svedomím i obrazom. Obávam sa, že súčasný mediálny svet začína vytvárať podobný 

systém cenzúry ako bol v socializme a sťažuje, ba niekedy až znemožňuje realizáciu takéhoto vznešeného 

poslania umelcov a novinárov. A každý musí z niečoho žiť. Preto niekto pracuje aj v médiách, z ktorých 

sa mu obracia žalúdok, a po večeroch píše novodobé samizdaty..     

 

Čo by ste chceli odkázať študentom žurnalistiky (budúcim novinárom)?  

 



Aby boli úprimní a statoční. Ak si už musia zarábať aj tam, kde by veľmi nechceli, nech nerobia 

„nadprácu“, ktorá znevažuje ich ľudskú dôstojnosť. Aby boli diplomatickí a sofistikovaní, aby dokázali 

prepašovať pravdu aj tam, kde sa na to prvý pohľad zdá celkom nemožné, ako pilník do bochníka chleba. 

Aby ako novinári ale aj ako ľudia verili svojej ceste. Nech by bola akákoľvek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skončila sa Letná škola žurnalistiky 2015 pre 
novinárov z krajanských médií 

 
doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., Mgr. Eva Bachletová, PhD., 24. august 2015 | Médiá  

 
 

 

 

Poznávacím zájazdom do Uhrovca, rodiska Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, vyvrcholila v sobotu 

22. augusta osemdňová novinárska škola v Bratislave pre žurnalistov z krajanských masových médií. 

Zúčastnilo sa jej 13 novinárov z piatich štátov – zo Srbska, Chorvátska, Nemecka, Rumunska 

a Ruska.  Pod jej organizáciu sa podpísala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Pedagógovia katedry pripravili pre krajanov zaujímavé prednášky, tvorivé ateliéry a stretnutia 

s predstaviteľmi verejnoprávnych médií – Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), a tiež Tlačovej 

agentúry Slovenskej republiky (TASR). O programových zámeroch televíznej Dvojky a o vysielaní pre 

národnostné menšiny diskutovali s riaditeľkou Martou Gajdošíkovou. 

V rozhlasovej pyramíde sa o skúsenosti zo spolupráce s rozhlasovými štúdiami našich krajanov, ako aj 

o témy, ktoré ponúka Radio Slovakia International v pravidelnom vysielaní pre krajanov podelila 

šéfdramaturgička Mária Mikušová. 

Po odbornej stránke sa účastníci kurzu venovali napríklad aktuálnej žurnalistickej tvorbe, jazykovej 

stránke novinárskych prejavov, novinárskej etike, schopnosti novinára uchopiť a prezentovať tému v 

pestrosti žurnalistických žánrov, desktop publishingu a ďalším témam. 

 

V rámci tvorivých dielní s kamerou poznávali Bratislavu a jej dominanty, s perom navštívili hrad Devín 

a s mikrofónom pobudli v Modre, a to aj v prostredí evanjelickej modranskej fary. A pretože tento ročník 

letnej školy bol  zameraný na 200-sté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, nesmeli chýbať ani na Výstave 

Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – reformátor slovenskej spoločnosti na Bratislavskom hrade, s výkladom 

kurátora výstavy Pavla Komoru, v bratislavskej Lyceálnej knižnici, ktorou ich sprevádzala riaditeľka 

Ivona Kollárová a samozrejme – v Uhrovci. Zaujímavým spestrením pobytu v Uhrovci bolo stretnutie s 

umeleckým rezbárom Jaroslavom Velčickým, ktorý vdychuje drevu tvar, príbehy a dušu. 

Tematika života, diela a prínosu Ľ. Štúra je pre celý slovenský svet mimoriadne významná. Jeho vplyv 

na kultúrno-spoločenský život, novinárske, literárne, umelecké či duchovné prejavy poznačil celé 



generácie Slovákov žijúcich mimo hraníc našej vlasti, tak v štátoch, v ktorých patria k národnostným 

menšinám, ako aj v cudzine, kde svoje väzby k slovenskosti prezentujú v krajanských komunitách. 

Výsledkom týždňového úsilia krajanských novinárov, ale aj ich polročnej spolupráce s pedagógmi 

prostredníctvom internetu, sú mediálne výstupy, ktoré pripravili: zborník príspevkov o Ľudovítovi 

Štúrovi, krátky dokumentárny film o účastníkoch Letnej školy a ich vzťahu k Slovensku, slovenčine a 

k Ľudovítovi Štúrovi a rozhlasovú reportáž pre Slovenský rozhlas. 

Účastníci Letnej školy žurnalistiky 2015 si v Moyzesovej sieni v Bratislave prevzali z rúk vedúcej Katedry 

žurnalistiky FiF UK Svetlany Hlavčákovej certifikát o absolutóriu. Slávnostného ceremoniálu sa 

zúčastnil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, rektor Univerzity Komenského 

Karol Mičieta a prodekan Filozofickej fakulty Miloslav Vojtech. 

Zostáva veriť, že odkaz pedagogického zboru katedry žurnalistiky – rozširovať rady novinárov, ktorí ctia 

pravdu, majú úctu k faktom a v sebe pokoru a lásku k remeslu, si krajania-novinári osvojili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letná škola žurnalistiky pre krajanov 2015 
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Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Úradom pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje aj tohto roku Letnú školu žurnalistiky 2015, pre krajanov, 

ktorí pôsobia v masových médiách. 

Už tradične sa podujatie uskutoční v dňoch 16. – 24. augusta v Bratislave na pôde katedry žurnalistiky. 

Letnú školu žurnalistiky pre krajanov 2015 otvorí v pondelok 17. augusta na pôde FiF UK dekan fakulty 

Jaroslav Šušol, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a vedúca Katedry 

žurnalistiky FiF UK Svetlana Hlavčáková. 

Krajanskí žurnalisti z Chorvátska, Nemecka, Rumunska, Ruska a Srbska  absolvujú kurzy vedené 

pedagógmi katedry žurnalistiky, zamerané na aktuálnu mediálnu scénu. Zároveň si budú rozvíjať svoje 

jazykové schopnosti a žurnalistické zručnosti. Tohtoročná Letná škola žurnalistiky 2015 je zameraná na 

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, preto sa v tomto duchu budú niesť tak prednášky, ako aj 

workshopy a praktická tvorba rodákov-novinárov.    

Novinársky a spoločenský prínos Ľudovíta Štúra rozvinú aj exkurzie do slovenských verejnoprávnych 

médií či návštevy pamätných miest spojených so štúrovcami (Bratislavský hrad, Modra, Devín, 

Uhrovec). 

Účastníci kurzu spolu s pedagógmi pripravia tiež zborník zameraný na jubilejný rok Ľudovíta Štúra, ako 

aj televízne, rozhlasové a printové novinárske prejavy. Certifikát o absolutóriu Letnej školy žurnalistiky 

2015 im bude udelený na záver celého podujatia v Moyzesovej sieni, kde sa bude konať slávnostný 

ceremoniál. Zúčastnia sa ho okrem krajanov-novinárov aj absolventi tohtoročného SAS-u. 

 

 

 

 

 

 



Dobšinského si prečítate aj po španielsky 

 
Lenka Jusková, 1. ročník mgr., 5. august 2015 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. je jeden z najvýznamnejších slovenských hispanistov. Pôsobí ako docent 

na Katedre romanistiky UK v Bratislave. Jeho publikačná činnosť je pozoruhodná, vo svojej vedecko-

výskumnej činnosti sa zaoberá, okrem iného, najmä vplyvom slovanských jazykov na španielčinu. Je 

autorom úspešnej učebnice Španielčina pre samoukov (2009) a bol hlavným iniciátorom 

a zostavovateľom prvého prekladu výberu Dobšinského rozprávok do španielskeho jazyka (2012). 

 

V rokoch 1998-2003 ste študovali na FIF UK v Bratislave kombináciu odborov anglický 

jazyk a literatúra - španielsky jazyk a literatúra. Hneď po skončení štúdia ste zostali na 

Katedre romanistiky, kde ste boli prijatý na denné doktorandské štúdium. Prečo ste si 

z tejto kombinácie vybrali práve španielsky jazyk? 

Bolo tam viacero faktorov, ktoré nakoniec prevážili v prospech španielčiny. Keď som bol druhák na 

univerzite, dostal som štipendium na štúdium v Madride. Bolo to obdobie, kedy vycestovať do 

Španielska nebolo až také jednoduché a mne sa to podarilo. Takže prvé moje jazykové ponorenie nastalo 

v španielskom jazykovom prostredí a ako mnohých ľudí ma Španielsko očarilo. To ešte bolo v čase, keď 

som lepšie hovoril po anglicky ako po španielsky. Potom prišilo obdobie, kedy som sa musel rozhodnúť, 

čo ďalej, nakoniec ma oslovil vtedajší vedúci sekcie hispanistiky, že by mohli vybavovať miesto 

doktoranda a spýtal sa ma, či by som nechcel zostať. To bolo rozhodujúce, doteraz som mu za to veľmi 

vďačný, pretože mi otvoril dvere ďalšieho pôsobenia v akademickej sfére. Keď chcete pokračovať na 

univerzite, musíte sa rozhodnúť len pre jednu katedru, nemôžete pôsobiť na dvoch naraz. Takto 

jednoducho to celé krásne zapasovalo, a keď sa na to spätne pozerám, som rád, že to takto dopadlo. 

Vzdelanie ste si dopĺňali na štipendijných pobytoch v Španielsku. Táto krajina má 

nepochybne zaujímavú históriu, veľkolepú architektúru a rôznorodú kultúru. Keby ste 

mali zhrnúť tri veci, ktoré vás na Španielsku a jeho kultúre najviac oslovili, ktoré by to 

boli? 

Je veľmi ťažké zhrnúť to do troch vecí. Začnem úplne prízemne a svetsky jedlom. Ja osobne veľmi rád 

jem. Španielska kuchyňa je pre mňa synonymom vynikajúceho gastronomického zážitku a zároveň 

pocitu domácej kuchyne. Druhá vec je kultúra ako taká, hoci je to veľmi široká oblasť, zaujala ma 

architektúra španielskych stredovekých miest, kde sa veľmi dobre cítim. Samozrejme, tam sa môžeme 

baviť v rámci kultúry aj o filme a literatúre, ktorá je naozaj pozoruhodná. A tretia vec je jazyk. Dá sa 



povedať, že som sa zamiloval do španielčiny a tam som si prvýkrát uvedomil, že si užívam byť súčasťou 

španielskej jazykovej komunity. 

Okrem španielskej kultúry ste znalcom aj latinsko-amerického sveta. Ste spolueditorom 

publikácie Lecturas sobre América Latina (Texty o Latinskej Amerike).  Je latinsko-

americká kultúra úplne odlišná od španielskej alebo sú viditeľné vplyvy španielskej 

kolonizácie aj v inej oblasti ako jazykovej? 

Toto som nikdy hĺbkovo neskúmal, skôr by som mohol hovoriť o svojich dojmoch a 

osobných skúsenostiach. Významným faktorom je náboženstvo, teda privezené rímskokatolícke 

kresťanstvo do Latinskej Ameriky, kde nastal synkretizmus s pôvodnou duchovnou kultúrou, čo vytvára 

trochu iný svet. Každopádne, fakt, že tieto krajiny majú spoločný jazyk, je veľmi dôležitý, pretože ich to 

spája. Keď nepociťujete jazykovú bariéru, nastáva veľmi významný faktor zblíženia. Po tom, čo sa 

kolónie osamostatnili, pomerne rýchlo začali miestne elity doťahovať pošpanielčenie územia, vytvárať 

školy a podobne. A napriek tomu, že Španieli boj o kolónie prehrali, úradným jazykom ostala 

španielčina, nenastal návrat k pôvodným jazykom. Dosť rýchlo došlo k obratu a teda zbližovaniu 

Španielska a hispánskej Ameriky. Mohli čítať tú istú literatúru, kultúrny dialóg plynul úplne prirodzene 

a vytvárala sa jedna komunita, ktorá síce nebola politickou komunitou, ale územím, ktoré mohlo medzi 

sebou šíriť dôležité kultúrne myšlienky. Z tohto hľadiska spoločný jazyk robí veľmi veľa, vytvára sa 

najmä pocit spolupatričnosti. 

Čo sa samotného španielskeho jazyka týka, je známe, že existuje mnoho odlišností medzi 

španielčinou používanou na európskom a juhoamerickom kontinente. Ako je to so 

spisovnosťou jazyka? Ktorá španielčina je tá „pravá“? 

Španielom sa podarilo uchovať pravopisnú jednotu. Vydané pravidlá pravopisu a ortografie sú jednotné 

pre celý španielsky hovoriaci svet. Každý z tých štátov má v rámci svojej variety prestížnu formu a potom 

má samozrejme svoje slangové, argotické štýly. Čiže keby som to mal zhrnúť, najlepšia kastílska 

španielčina sa hovorí v Kastílii, najlepšia kubánska španielčina na Kube, najlepšia argentínska 

španielčina je v Argentíne. Z toho vyplýva, že otázku, ktorá španielčina je najlepšia alebo tá pravá neviem 

presne zodpovedať, pretože španielčina je typický pluricentrický jazyk, ktorý má viac variet a ani jedna 

nie je nadradená druhej. Rovnaký pravopis je však veľmi stmeľujúci prvok. 

Okrem tlmočenia vyučujete na Katedre romanistiky FiF UK v Bratislave aj  lexikológiu, 

morfológiu, syntax a štylistiku španielskeho jazyka. Tieto predmety robia študentom 

problém aj v slovenskom jazyku, ako ich zvládajú v španielčine? 

Je pravda, že už som zachytil také názory, že niektoré moje predmety, najmä morfológia v 1. ročníku je 

„sito“, ale je to z pochopiteľného hľadiska. Mojou úlohou je študentov pripraviť za dva roky na to, že 

v treťom ročníku pôjdu do kabín prekladať a tam gramatiku musia ovládať, aby sa už mohli sústrediť na 



konkrétnu odbornú terminológiu. Nie je tam až tak veľa teórie, skôr kladiem dôraz na to, aby tie 

morfologické formy ovládali, aby boli pripravení. 

Španielsky jazyk sa v posledných rokoch stáva medzi mladými stále obľúbenejším. Čo 

môže byť príčinou tohto trendu? Pociťujete aj na Katedre romanistiky väčší záujem 

o štúdium španielčiny? 

Predpokladám, že dosť silný podiel na tom má prototyp až stereotyp Španielska ako krajiny, kde si vedia 

užívať život, kde vedia spraviť poriadnu „fiestu“. To by mohla byť jedna z príčin, aj keď je to skôr moja 

hypotéza. Možno sa tomu aj čudujem, pretože keď študenti skončia, zas toľko pracovných možností, kde 

používate iba španielčinu, nie je. V prekladateľstve a tlmočníctve jednoznačne dominuje angličtina. Na 

druhej strane tento trend ma veľmi teší. Ten záujem o španielčinu je už asi 10 rokov stabilne vysoký. 

Čo sa vašej kariéry týka, viedli ste a pravidelne vediete viaceré vedecké projekty. Vo svojej 

vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberáte aj španielskou lexikou a etymológiou so 

zameraním na vplyv slovanských jazykov na španielčinu. Je to skutočne zaujímavá téma, 

keďže väčšinou sa hovorí skôr o vplyve latinčiny na slovanské jazyky. Výsledky výskumu 

ste publikovali v monografii Los eslavismos en español (Slovanské výrazy 

v španielčine). Prečo ste sa rozhodli práve pre tento výskum? 

Jazyky, z ktorých španielčina preberala najmä v minulosti, bola francúzština a v istom období dosť 

výrazne prispela aj arabčina. V súčasnosti je to bezkonkurenčne angličtina. A tam to viac menej končí. 

Tieto tri jazyky tvoria drvivú väčšinu lexikálnych prevzatí do španielčiny. Ja som sa pred pár rokmi 

rozhodoval, čo nové by som priniesol na pole hispanistiky. Zaoberal som sa slangom, ale myslím si, že 

na to sú povolanejší ľudia. Chcel som prispieť skôr ako Slovák, ktorý do istej miery ovláda niekoľko 

slovanských jazykov a toto bolo pre mňa prirodzená voľba, keďže ma táto téma baví a tak som sa 

rozhodol preskúmať prirodzený vplyv slovanských jazykov na španielčinu. 

Kde sa tieto vplyvy najviac prejavujú? 

Určite je to najmä lexikálna rovina, slovné prevzatia. Nemôžeme hovoriť ani o syntaktických ani 

o morfologických vplyvoch v slovotvorbe. Skúmal som aj frekvenciu použitia slavizmov. Dali by sa 

rozdeliť do troch kategórií. Jedna sú tzv. sovietizmy – prebraté výrazy určené na pomenovanie situácie 

v Sovietskom zväze, inštitúcií či fenoménov. Druhou kategóriou sú vysoko odborné slavizmy, ktoré 

pozná iba pár odborníkov. Ja som ich našiel asi 700,  napríklad v mineralógii sú minerály, ktoré boli 

objavené v Sovietskom zväze ale aj na Slovensku, napríklad vihorlatit alebo hodrušit. Keď chce nejaký 

španielsky mineralóg hovoriť o týchto mineráloch, tak musí použiť tento názov. Tretia skupina sú výrazy 

frekvenčne najpoužívanejšie, ale tých je veľmi málo, dostali sa do španielčiny najmä prostredníctvom 

angličtiny alebo francúzštiny ako „el vodka, la corbata, el robot, la polka“ a podobne. 



Momentálne na niečom pracujete? 

Pochopiteľne. Ako som dokončil slavizmy, povedal som si, že sa vrhnem konkrétne na slovenčinu. 

Chcem tam okrem všeobecných podstatných mien zahrnúť aj vlastné podstatné mená. Napríklad mená 

obchodných značiek alebo výrobkov typu ESET a podobne, alebo astronimá, tých máme veľa. Naši 

astronómovia v Modre objavili veľa asteroidov, tým pádom mali právo pomenovať ich a tak máme 

asteroidy, ktoré sa volajú po Bratislave, po Modre. Tiež rôzne rovnice fyzikov. Tu môžeme vidieť naozaj 

prínos slovenského jazyka do svetovej vedy. 

Čo sa španielskeho jazyka týka, zaoberáte sa okrem iného snáď tou najzložitejšou 

oblasťou, ktorú každý jazyk predstavuje – slangom a slangovými výrazmi, frázami, 

frazeologizmami či rôznymi prísloviami. To sú oblasti jazyka, kde sa aj skúsený 

prekladateľ neraz stratí. Nájde sa vôbec ešte slovíčko, výraz alebo fráza, ktorú by ste 

nepoznali? Dokáže vás v španielskom jazyku ešte niečo prekvapiť? 

Dennodenne. Pochopiteľne, oveľa väčší problém je pri prekladoch zo slovenčiny do španielčiny, pri 

slovách ktoré sú tzv. xenizmy, alebo kde španielčina nemá náprotivok a musíte to nahradiť opisom Tie 

sú najťažšie. Doteraz nemám presne doriešené debaty ako preložiť napríklad burčiak alebo knedľu. To 

sú práve tie prekladateľské úskalia. Samozrejme, pokiaľ človek číta bežný španielsky text, tam sa slová 

dosť opakujú a pokiaľ sa zvládnete naučiť niekoľko tisíc španielskych slov, ste schopní čítať aj dlhší text 

bez toho, aby ste potrebovali otvoriť slovník. To dosiahne každý človek po 5 – 6 rokoch intenzívneho 

štúdia jazyka. Pomaly každý deň sa aj ja naučím nejaké nové slovíčko, svoju úlohu zohráva aj krivka 

zabúdania. Samozrejme, odborná terminológia je špecifická kategória, ale keď napríklad idem tlmočiť 

do  Jaslovských Bohuníc ako sa štiepi urán a ako vzniká atómová energia a potom o tom dva roky 

nerozprávam, tak tie slovíčka zabúdam. Preto nikdy neviem odpovedať na otázku, koľko jazykov 

ovládam, pretože neviem, čo si kto predstavuje pod pojmom ovládať. 

Vaša publikačná činnosť je pozoruhodná. Ďalším vaším publikačným triumfom je 

učebnicaŠpanielčina pre samoukov (2009). Na webových stránkach najväčších 

slovenských kníhkupectiev má vynikajúce recenzie, lepšie ako ktorákoľvek iná učebnica 

španielčiny. V čom spočíva jej úspech a odlišnosť od iných príručiek alebo učebníc? 

Dobrá otázka. Paradoxne som mal veľký problém s vydavateľom, pretože som tam chcel dať omnoho 

viac materiálu, pokryť takmer všetko. Vydavateľ však na mňa tlačil a musel som veľa strán zoškrtávať, 

čo bolo pre mňa ťažké. Samozrejme je dobré zmýšľať marketingovo a obchodne, stále tam toho zostalo 

veľmi veľa. Celú knihu potom graficky nahustili neskutočným spôsobom do menšieho počtu strán, 

a preto si ju mohli dovoliť ponúkať za cenu, za ktorú ju ponúkajú. Hlavná objektívna výhoda tejto knihy 

je, že za relatívne málo peňazí je tam toho veľmi veľa. Ťažko sa mi hodnotí moja vlastná kniha a  jej 

kladné stránky. Môžem povedať, ako som rozmýšľal, čo som sa tam snažil dať, aby to bolo čo 



najužitočnejšie. Veľký dôraz som kládol na tri zložky. Prvou je skutočnosť, že gramatika v knihe je 

vysvetlená jednoducho a na veľmi veľa príkladoch, pretože to mne chýbalo ako samoukovi pred rokmi. 

Druhou vecou sú komunikačné situácie, opäť postavené na príkladoch, aby človek vedel reagovať 

v mnohých situáciách – vyjadriť ľútosť, radosť, poďakovať ale aj vynadať. Naozaj som trval na tom, aby 

sme v knihe toto zachovali. A poslednou vecou sú cvičenia, ktoré sú robené tak, aby to nebolo len 

jednoduché memorovanie, ale človek musí rozmýšľať aj nad slovosledom a pochopiť, o čo vo vete vlastne 

ide. A keď hovoríte, že to aspoň čiastočne funguje, tak som veľmi rád. 

Čo bolo najťažšie na písaní učebnice cudzieho jazyka? 

Všetky texty v knihe sú moje autorské texty a snažil som sa, aby boli aj zaujímavé. Tam som si uvedomil, 

že písať učebnicu je naozaj veľmi ťažké, pretože vytvárať texty, aby boli aj literárne zaujímavé ale 

s použitím len tých slovesných časov a slovíčok, ktoré už boli v knihe predtým spomenuté, je veľmi 

náročné.  Tam som neraz preklínal, prečo som sa na to vlastne dal. 

Ako dlho ste na knihe pracovali? 

Rok, a potom ďalší rok sa ešte robili všetky úpravy a prebiehalo dohadovanie sa s vydavateľom čo 

vyhodíme a čo nie. Napokon sa dlho robila grafika knihy. 

Môže sa človek, ktorý sa predtým so španielčinou nestretol, skutočne naučiť komunikovať 

a rozumieť španielskemu jazyku vďaka vašej knihe a nahrávkam, ktoré obsahuje? 

Je napísaná tak, že ide úplne od začiatku, takže malo by to byť možné. Ja sa musím priznať, keďže učím 

študentov, ktorí prejdú prijímacími pohovormi a už vedia po španielsky, nemám s knihou veľa 

skúseností, čo sa učenia týka. Ani ja som z nej neučil, takže som odkázaný na svedectvá z druhej ruky, 

ktoré hovoria, že sa z nej dá učiť. Dokonca, aj dnes mi jedna študentka ďakovala za to, že som ju napísal. 

Patrí vám aj spoluautorstvo krásnej myšlienky, ktorú sa vám podarilo zrealizovať. Ste 

hlavným iniciátorom a zostavovateľom prvého prekladu výberu Dobšinského rozprávok 

do španielskeho jazyka. Čo vás viedlo k prekladu práve týchto slávnych príbehov 

spísaných známym zberateľom ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského? 

Výber z Dobšinského rozprávok bol preložený do desiatok jazykov a z veľkých svetových je španielčina 

posledná, kde chýbala nejaká kniha, ktorá by priblížila španielsky hovoriacim čitateľom dielo Pavla 

Dobšinského. V roku 2001 tu bol španielsky lektor, ktorý prišiel s nápadom začať prekladať rozprávky, 

tak sme to začali realizovať na hodinách prekladu. Ja som využil aj svoj preklad, čo som prekladal ako 

študent, konkrétne to bola rozprávka Kráľ času. On tu však bol iba rok, potom odišiel a celé to tak nejako 

zaniklo. Potom v roku 2009 prišla moja veľmi dobrá kamarátka do Madridu ako lektorka slovenského 

jazyka a ja som jej navrhol, aby sme preložili Dobšinského rozprávky a zapojili do procesu študentov 

v tom zmysle, že tú prvú fázu prekladu by spravili oni s tým, že sa to potom vydá. Čiže sme im 



zagarantovali, že sa nám to niekde podarí umiestniť, pretože vtedy študenti k tomu pristupujú 

zodpovednejšie. Takže hrubý preklad spravili práve oni a potom sme do toho zapojili španielo-

slovakistov z univerzity Complutense a hispanistov u nás. Tí si preklad vymenili, poupravovali ho 

a posunuli ďalej a potom to prešlo ešte konkrétnou revíziou cez moju osobu. Na konci som to prešiel, 

zjednotil niektoré výrazy a podarilo sa nám to vydať, čo sa tiež zdalo na začiatku ako sen, ktorý sa 

napokon stal skutočnosťou. 

Koľko rozprávok či povestí obsahuje výber, ktorý ste sa rozhodli preložiť? 

V tomto vydaní je ich 16, tých hlavných ako Soľ nad zlato, Jelenček, Lomidrevo, Zakliata hora, Popolvár 

a podobne. Bol to veľmi ťažký výber a keď som ho zostavoval, hneď som vedel, čo musím zaradiť 

minimálne do druhého alebo tretieho vydania. Teraz konkrétne pripravujem už druhé vydanie, tam bude 

ďalších 15 rozprávok. Už ich máme preložené, práve prebieha korektúra a ešte musím napísať komentár 

na záver. Uvidíme, do roka, ak všetko dobre pôjde, by mal byť na svete aj druhý výber preložený do 

španielčiny. 

Je kniha v Španielsku predávaná? 

Kniha vyšla v čase krízy a to, že španielske vydavateľstvo na to pristúpilo, bol taký malý zázrak, pretože 

vydávali niečo, o čom Španieli nemajú ani páru. Keď sa povie česká literatúra, tak bežný španielsky 

intelektuál počul niečo o Kunderovi, Čapkovi a Haškovi a jeho Švejkovi. Keď sa povie slovenská 

literatúra, tak je prázdno. Čiže vydavateľstvo išlo do rizika, pretože vôbec nevedelo, aká bude odozva, 

keďže naša literatúra je veľká neznáma. Keď sa mi ozvali s tým, že chcú aj druhý diel, to samé je dôkazom 

toho, že sa to predáva relatívne dobre. Ja som dosť spokojný. Odozvy mám naozaj iba najlepšie. Samotné 

slovenské veľvyslanectvo si zaplatilo dopredu niekoľko desiatok výtlačkov a teraz to hrdo rozdáva, keď 

prídu nejaké návštevy. 

Je tento preklad rozprávok k dispozícii na slovenskom knižnom trhu? 

Dlho som si myslel, že nie, ale asi pred dvoma mesiacmi som objavil, že ju majú v predajni Eurobooks, 

takže kto chce, môže si ju tam zakúpiť. Zatiaľ, čo viem, je to jediná predajňa na Slovensku, kde sa dá 

priamo kúpiť. 

 

 

 

 



Dobrá báseň musí byť ako príbeh 

 
Róbert Buček, 1.ročník Mgr., 15. júl 2015 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Dobrá báseň musí byť ako príbeh, aj to v rozhovore prezradila Eva Bachletová – publicistka, spisovateľka 

a odborná asistentka Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave. 

  

Ovplyvnila vás určitá životná skúsenosť, že ste sa rozhodli vydať na literárno-umeleckú 

dráhu? 

 

Nemyslím si, že v mojom prípade ide o životnú skúsenosť, ktorá ma viedla k písaniu. Skôr o ‚gény‘, keďže 

moji starí rodičia z otcovej strany boli hercami. Hoci som ich nepoznala, zdedila som záujem o umenie, 

kultúru a potrebu komunikovať so svetom – teda niečo mu povedať. Písať prózu či poéziu som začala asi 

ako pätnásťročná. Veľmi som vtedy ‚vydesila‘ moju mamu, stavebnú inžinierku, lebo nerozumela tomu, 

kde sa toto všetko vo mne berie. Ale napokon bola vždy prvou čitateľkou mojich veršov či prózy a neskôr 

i novinárskych prejavov. 

  

 

Debutovali ste titulom Striptíz mojich pocitov. Ako vznikla táto knižka poetických 

denníkových úvah? Spomínate si na svoje prvé pocity, keď Striptíz mojich pocitov uzrel 

svetlo sveta? 

 

Ešte počas štúdia na gymnáziu som publikovala poéziu v školskom časopise a neskôr som začala básne 

uverejňovať v týždenníku pre Slovákov v Maďarsku – Ľudové noviny, kde som našla neskôr veľký 

priestor tak pre prózu ako aj novinársku tvorbu. Pochádzam totiž z rodiny presídlencov, preto mám 

blízky vzťah k Slovákom na Dolnej zemi, dlhodobo sa tým zaoberám a publikujem na túto tému. Vždy 

som chcela byť spisovateľkou, to bol môj najväčší životný sen a viac som aj počas štúdia žurnalistiky 

inklinovala k literárnej tvorbe alebo sfére. Viedla som si denník, začala som písať akúsi poéziu v próze 

a vydanie prvej knižky som veľmi prežívala. Napokon som si ju aj sama ilustrovala. Som rada, že knižka 

vyšla, lebo je to spomienka na mladosť pre moju generáciu. 

 

Ako by ste sa osobne charakterizovali ako autorka? 



 

Predovšetkým – čo nie som: nie som ženská autorka. Teda nepíšem pre ženy. Píšem pre univerzálne 

publikum. Nikdy som nechcela písať romány pre ženy. Jednoducho som viac filozofka, poetka, esejistka 

a myslím si, že aj humoristka (viď. moje fejtóny a knižka humoristických poviedok Štyri roky so 

slimákom). Keď som sa ako 25-ročná stala kresťankou – evanjeličkou, tak som pociťovala potrebu tému 

viery preniesť do literárnej tvorby. Samozrejme, píšem okrem duchovnej poézie, duchovných textov aj 

civilnú tvorbu, aj ľúbostnú poéziu.  

 

„Ak dlhšie nepíšem, moja duša aj mozog protestujú,“ to sú vaše slová z jedného 

rozhovoru. Spomínate si,  ako dlho ste neboli literárne činná? 

 

Myslím si, že teraz mám také obdobie,  kedy netvorím poéziu či eseje. Ale k životu sa snažím vyjadrovať 

formou rozhovorov, recenzií, odborných textov, ktoré momentálne publikujem viac. Je to iná forma 

prezentácie môjho ja, a tak je to v poriadku. Ale rada by som sa pripravila na vydanie básnickej zbierky, 

pretože aj moje verše sú roztratené po rôznych bibliofíliách, časopisoch, niečo je na mojom literárnom 

webe. Básnickú zbierku by som chápala ako darček pre seba a pre ľudí, ktorí majú radi môj spôsob 

zobrazovania sveta. Jednoducho – knižka veršov pre radosť. 

 

Čo vás najviac „priťahuje“ na potrebe byť literárne aktívnou osobou? 

 

Buď človek má v sebe potrebu vstupovať do verejného priestoru so svojou tvorbou – akoukoľvek, alebo 

ju nemá. Tiež je rozhodujúce, či má čo povedať. Ak som presvedčená, že niečo chcem a potrebujem 

povedať svetu, tak to urobím. A je úplne jedno akú formu zvolím – publicistiku alebo literárny žáner.  

 

Zaujala ma aj vaša myšlienka „formou tvorby dokážem niekedy lepšie pomenovať stav 

sveta a seba, ako v bežnom rozhovore s priateľmi.“ Ako by ste to zdôvodnili?   

 

Asi je to o tom, že pri tvorbe je človek oveľa viac koncentrovanejší ako pri rozhovore s niekým. Viac sa 

dokáže sústrediť na obsah. Nie je rozptyľovaný vonkajšími faktormi. Je sám so sebou. Je zvnútornený 

a oslobodený od tlakov. 

 

Vaše texty spájate s volaním k Bohu a po Bohu. Hlásite sa k evanjelickému vierovyznaniu. 

Čo pre vás z praktického pohľadu znamená v živote viera v Boha? 



 

Pre mňa je Boh oporný bod, stred môjho bytia, plnosť mojej duše a radosť srdca. Boh ma presahuje 

a napĺňa. 

 

Píšete poéziu i prózu. Skupina zahraničných vedcov označila vaše „prozaické texty za 

veľmi poetické, a naopak, v poézii podľa nich nepoužívate klasický rým, takže sa texty 

líšia len formálne dĺžkou verša, ktorý signalizuje poéziu“. Súhlasíte s touto analýzou? Je 

to vaša metóda tvorby?   

 

Neuvažovala som nad tým. Pre mňa je veľká česť, že renomovaní zahraniční jazykovedci skúmajú moju 

tvorbu. Nedávno vyšla knižne publikácia, ktorá je detailnou lingvistickou analýzou mojich veršov. Píšem 

tak, ako dokážem, neštylizujem sa do niečoho, nehrám sa na nejakú formu. Chcem byť autentická 

a pravdivá. A zároveň sa snažím nezahlcovať seba a svet priveľkým množstvom slov. Dobrá báseň musí 

byť ako príbeh. Mať v sebe harmóniu a istú koncovku. 

Ktorý knižný titul bol váš najúspešnejší a ku ktorému máte špecifický vzťah?  

 

Dúfam, že ten najúspešnejší ešte len príde. Ale vážne – som hrdá na zbierku esejí a reflexií Riadky bytia, 

lebo je to prezentácia mojej tvorby za dlhšie obdobie. Mnohé z týchto textov odzneli vo vysielaní 

Slovenského rozhlasu, alebo boli publikované v časopisoch. Isteže Riadky bytia považujem za 

najdôležitejšiu knižku aj preto, lebo v nej čitateľ nájde zachytený – pretavený celý môj dospelý život. 

Pôsobíte aj ako pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave. Je náročnejšie 

vyučovať a viesť mladšie generácie alebo tvoriť a predať knižné tituly? 

 

Nič nie je jednoduché. Som autorka, publicistka, pedagogička. A poradie určuje to, na čo mám aktuálne 

nasmerovanú energiu. Ak mám byť úprimná, najvyčerpávajúcejšie je byť pedagógom. No zároveň je to 

nesmierny zdroj inšpirácií, životných i autorských. Práca s ľuďmi je vždy ťažká, no zároveň sa človek 

veľmi veľa o sebe naučí a naučí sa hľadať optimálnu formu komunikácie. Každý študent je iný, každá 

študentka je iná. A podľa toho sa usilujem aj komunikovať. A predaj kníh? No, toto je otázka skôr na 

vydavateľa. Keď zbohatnem z literárnej tvorby, dám vedieť. (smiech, pozn. autora) 

 

Keďže vás chceme spoznať bližšie i ako človeka, ktorú vlastnosť na ľuďoch si najviac 

ceníte? 



 

Mám rada úprimných ľudí so záujmom o život a zmyslom pre humor.  

 

A naopak, ktorú ľudskú vlastnosť z duše nenávidíte? 

 

Nenávisť je pre mňa trochu silné slovo. Poviem to inak. Snažím sa vyhnúť ľuďom, ktorí druhých 

využívajú alebo používajú na svoje ciele. A tiež takým, ktorí ostatným úmyselne ubližujú. Neznášam 

nespravodlivosť, zlomyseľnosť a neúctu človeka k človeku. 

  

Ako najradšej oddychujete? Nebodaj písaním? 

 

Keďže mám za sebou zložité obdobie zdravotných problémov, v podstate si svoj život nanovo skladám. 

Učím sa oddychovať, pretože moja myseľ neustále pracuje. Učím sa chodiť na prechádzky, relaxovať, 

cvičiť, vyhľadávať pozitívne podnety, čítať knižky, ktoré ma inšpirujú a nabijú energiou. To je pre mňa 

už nevyhnutnosť. Ale máte pravdu – oddýchnem si pri písaní, vtedy totiž mám pocit, že môj život má 

zmysel. Vtedy totiž po sebe zanechávam dielo, niečo konkrétne, určité. Niečo zo seba. Niečo, čo chcem 

podať svetu ako posolstvo. Vtedy si oddýchne moja myseľ a moja duša je spokojná. 
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 V roku 2012 začala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave implementovať 

Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of European Integration and Globalization“, ITMS 

kód projektu: 26140230010, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho 

fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. 

Realizácia projektu bude trvať už len niekoľko mesiacov. O tom, či bol projekt úspešný a ako zmenil 

vzdelávanie práva na fakulte sme sa rozprávali s jeho projektovým manažérom, „otcom“ projektu, JUDr. 

Vladislavom Mičátekom, PhD., prodekanom pre rozvoj a vedúcim Katedry finančného práva. V závere 

rozhovoru sa nachádza prehľad niektorých doterajších výsledkov projektu. 

 

  

Ako vznikla myšlienka vytvoriť a realizovať na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave projekt Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European 

Integration and Globalization"? 

Napriek dvom desaťročiam existencie samostatnej SR zatiaľ nedošlo k reforme vysokoškolského 

kurikula, ktoré by odrážalo najmodernejšie trendy právnického vzdelávania vo svete, a tak zabezpečilo 

aby sa právnické vzdelávanie priblížilo európskym štandardom. Preto bola hlavným zámerom inovácia 

právnického vzdelávania a štúdia, jeho prepojenie s praxou a medzinárodné etablovanie. Práve projekt 

LEIG komplexne skĺbil všetky cieľové zámery a vzájomne ich previazal a priniesol „nový vietor“ do 

vzdelávania na našej fakulte. 

Projekt LEIG je jedným z najväčších grantových projektov, ktoré sa v právnickom 

vzdelávaní uskutočnili. Kto ho realizuje? 

Myšlienka projektu vznikla v rámci zanieteného tímu pedagógov a doktorandov našej fakulty, ktorí 

identifikovali potrebu reformy a skvalitnenia právnického vzdelávania, vďaka ktorému možno pripraviť 

komplexnejšieho absolventa, ktorý bude plne uplatniteľný a vysoko žiadaný nielen na národnom ale aj 

európskom trhu práce. Celý náročný projekt sme si zostavili sami a tiež uskutočňujeme jeho 

administráciu a aj preto ho vieme efektívne využiť v prospech rozvoja fakulty, študentov a pedagógov 

a vyťažiť z neho maximálnu pridanú hodnotu. 



Aký je dlhodobý cieľ projektu? 

Našim dlhodobým cieľom a prioritou sú naši študenti. Práve im chceme pomôcť, aby boli 

konkurencieschopní a uplatniteľní nielen na slovenskom, ale aj medzinárodnom trhu práce. Dlhodobým 

cieľom projektu je teda pozdvihnúť a inovovať úroveň právnického vzdelávania na Právnickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave prostredníctvom nového cudzojazyčného magisterského 

študijného programu realizovanom v cudzom, predovšetkým anglickom jazyku. Vďaka  nemu majú 

slovenskí študenti možnosť zlepšiť svoje znalosti anglickej právnej terminológie a zároveň obohatiť svoje 

právnické vzdelanie o špecializované predmety, ktoré doteraz v právnickej výučbe na Slovensku 

absentovali, hoci v zahraničí predstavujú bežný štandard. Zároveň možno povedať, že dlhodobým 

účelom je aj tlak na nové nastavenie slovenského študijného programu a udomácnenie moderných 

vzdelávacích metód v podmienkach právnického vzdelávania. 

 

Má projekt aj krátkodobý cieľ? 

Krátkodobým, dnes už v prevažnej časti úspešne splneným cieľom, bol vznik nových cudzojazyčných 

predmetov v existujúcom štúdiu v odbore právo, participácia študentov na popredných medzinárodných 

simulovaných sporoch a účasť pedagógov na zahraničných mobilitách, konferenciách a pobytoch. 

Uvedomili sme si totiž, že okrem zavádzania značného množstva nových predmetov je aktuálna aj 

modernizácia metód výučby, a to osobitne s dôrazom na získavanie praktických zručností, 

prostredníctvom tzv. klinického vzdelávania, simulovaných súdnych sporov a využívaním moderných 

technológií. Na našej fakulte zabezpečuje výučbu množstvo skvelých pedagógov, radi však získame 

inšpiráciu aj z iných projektov a univerzít. 

Keby ste mali projekt charakterizovať piatimi slovami, aké by to boli? 

Synergický v tom zmysle, že pomohol na fakulte naštartovať ďalšie procesy a trendy. Medzinárodný tým, 

že otvoril medzinárodných rozhľad študentom a pedagógom. Edukačný, a to nielen pre študentov ale 

komutatívne aj pre pedagógov. Tímový, keďže za ním stojí odhodlanie a námaha veľkej skupiny 

zanietených pedagógov našej fakulty. Praktický, pretože otvoril pôsobenie lektorom z praxe a hlavne 

preto, že pri zavedení predmetov a využívaných vzdelávacích formách sme mysleli na potreby a využitie 

v praxi budúceho právnika. 

Aký veľký pracovný tím je potrebný na realizáciu takéhoto projektu? 

Na projekte sa podieľa približne 47 členov riešiteľského kolektívu v úlohe lektorov a tvorcov učebných 

pomôcok. Na fakultu sa nám podarilo pritiahnuť viacerých spolupracovníkov z praxe, či už z verejných 

inštitúcií (napr. Ministerstvo zahraničných vecí SR, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia), ale aj 

z advokátskych kancelárií a korporátnej sféry. Okrem toho sa na projekte podieľa približne 10 členný 



riadiaci tím, pričom oproti podobným projektom je špecifikum v tom, že je zložený priamo z pedagógov 

a doktorandov fakulty. 

Sú dnešní študenti pripravení na vzdelávanie, ktoré umožňujú inovatívne predmety? 

Možno konštatovať, že po jazykovej úrovni sú pripravení solídne. Prišli sme však k poznaniu, že 

u niektorých chýba priebojnosť a zapájanie sa, napr. v podobe samotného reagovania. Avšak vo vyšších 

ročníkoch badať, že určitá zábrana u študentov opadá a vďaka predmetom, ktoré mali už od prvých 

ročníkov štúdia, vedia kvalitne a kvalifikovane argumentovať, diskutovať či sporiť sa, a to v cudzom 

jazyku. Musím dodať, že práve študenti, ktorí si vybrali cudzojazyčné predmety, napríklad aj ako 

alternatívu slovenským povinným predmetom, sa vybrali na základe vlastného rozhodnutia ťažšou 

cestou, no uvedomujú si, že tým robia niečo pre seba, pre rozvoj svojich vedomostí a zručností a zvyšujú 

svoje budúce uplatnenie a možnosti. S obsadením predmetov teda nemáme problém, keďže záujem 

u študentov sa postupne len zvyšoval, takže viaceré predmety mali obmedzenú kapacitu vzhľadom na 

možnosti externých lektorov. 

Je momentálne možné očakávať, že Právnická fakulta UK bude skutočné realizovať 

magistersky cudzojazyčný program alebo LL.M.? Ak áno, v akom časovom horizonte? 

Intenzívne finišujeme na príprave uceleného magisterského študijného programu v odbore právo v 

anglickom jazyku, pričom prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov sa pridáva 

druhý svetový jazyk. Pôjde o plnohodnotné štúdium druhého stupňa v odbore právo a nie o LL.M kurz, 

ktorý má v slovenských podmienkach zväčša len status  ďalšieho vzdelávania. Nejde nám v tomto smere 

o kvantitu, preto by program mohlo absolvovať približne 40 až 50 študentov ročne. V rámci nastavenia 

študijného kurikula bude veľký dôraz kladený na získavanie zručností, preto obsahuje povinné 

absolvovanie medzinárodných simulovaných súdnych sporov a rovnako bude zabezpečená aj ponuka 

stáží v cudzom jazyku. 

Akou formou podporuje fakulta účasť študentov na medzinárodných simulovaných 

súdnych sporoch? Zaznamenala fakulta progres v tejto oblasti? 

Naša fakulta vysiela už viac ako 10 rokov študentov na popredné medzinárodné súťaže v simulácii 

súdnych sporov, pričom tieto aktivity boli spustené a rozvíjané vďaka entuziazmu a vízii pani profesorky 

Patakyovej. V rámci projektu sme zaviedli samostatnú systematickú prípravu na dané súťaže v podobe 

špecializovaných predmetov, z ktorých sa vyselektujú najlepší 3-5 študenti, ktorí následne reprezentujú 

Slovensko v rámci študentského tímu vedeného koučom, skúseným pedagógom. Účasť na uvedených 

medzinárodných súťažiach je finančne náročná a fakulta ju v snahe využitia pridanej hodnoty súťaží pre 

študentov a budovania svojho medzinárodného kreditu plne finančne pokrýva, či už z projektu LEIG 

alebo z prostriedkov získaných formou poukázania podielovej dane. 



Čo považujete za doteraz najväčší úspech projektu? 

Z môjho pohľadu považujem za úspech každého študenta, ktorému sme otvorili rozhľad, podporili jeho 

cieľavedomosť a poskytli základy, aby sa z neho stal kvalitný a spravodlivý právnik uplatniteľný 

v rôznych sférach. Špecifickým úspechom je, že projekt naštartoval ďalšie aktivity, projekty a kolegov 

k tvorivému a inovatívnemu prístupu, ktorý rozvíja nielen našu fakultu, ale aj širšiu právnu komunitu 

a otvára Slovensko medzinárodnej konkurencii. Vnímam však aj iný zásadný úspech. Projekt LEIG je 

totiž jednoznačným dôkazom, že aj napriek jeho extrémne zložitej administratívnej náročnosti, 

prvotnom rezervovanom postoji vo vnútri fakulty a mnohým ďalším prekážkam a dôvodom „prečo nie“, 

je možné zmeniť systém vzdelávania na Slovensku a pozdvihnúť ho na vyššiu úroveň. Všetko, čo je 

potrebné, je kvalitný tím na strane zamestnancov fakulty a usilovní a ambiciózni študenti, ktorým 

nestačí „len“ získať titul. Realizáciou projektu LEIG teda naša práca nekončí, práve naopak, stal sa 

úspešným začiatkom veľkej reformy vzdelávania v oblasti práva na našej fakulte. 

 

Projekt LEIG v číslach: 

o Cudzojazyčné predmety, ktoré vďaka projektu vznikli, absolvovalo celkovo 

približne 390 študentov a do vzdelávania pedagógov sa zapojilo 98 pedagógov 

a doktorandov, 

o Vzniklo 49 nových predmetov v existujúcom študijnom programe právo, vrátane4 

povinných (alternatíva voči predmetom Európske právo, Medzinárodné právo 

verejné 1 a 2 či Medzinárodné právo súkromné vyučovaných v slovenskom 

jazyku) a špeciálnej prípravy na medzinárodné simulované súdne spory, 

o Študentské tímy z fakulty reprezentujú  Slovenskú republiku na 6 

najprestížnejších medzinárodných súťažiach v simulácii súdnych sporov ( 

International Commercial Arbitration Moot Court Competition vo Viedni, European 

Law Moot Court Competition a Central and East European Moot competition, 

International Law Moot Court Competition vo Washingtone, International Criminal 

Court Trial Competition v Haagu, European Human Rights Moot Court 

Competition v Štrasburgu), 

o Na pôde fakulty sme v roku 2014 mali česť zorganizovať regionálne 

fináleEuropean Law Moot Court Competition, ktorého sa zúčastnilo 70 študentov 

z renomovaných univerzít a významní odborníci v úlohe sudcov z celého sveta, 

o Vzniklo 12 kurzov právneho klinického vzdelávania realizovaných zahraničnými 

odborníkmi, 



o 32 pedagógovia sa zúčastnili na zahraničných mobilitách, študijných pobytoch 

a konferenciách (Chicago, Krakov, Olomouc, Viedeň, Paríž, Haag, ale aj na 

medzinárodných sympóziách European Network for Clinical Legal Education 

či Global Alliance for Justice Education), 

o Vznikli praktické predmety vyučované interaktívnou klinickou formou, napr. 

Právna klinika neziskového sektora, Právna klinika mediácie, Právna klinika pre 

osoby v materiálnej núdzi, Eristika či Administratívnoprávne praktikum, 

o Do fakultnej knižnice bola zakúpená zahraničná literatúra od renomovaných 

svetových právnych autorov v celkovom objeme viac ako 33.000,- EUR, 

o Bola vybudovaná prvá súdna sieň na pôde našej fakulty venovaná prof. Karolovi 

Plankovi, 

o Pedagógmi našej fakulty bolo vydaných 11 nových progresívnych učebných 

pomôcok v anglickom jazyku, 

o Vďaka synergickému efektu nášho projektu vznikli ďalšie nadväzujúce projekty 

v podobe letných škôl, medzinárodných konferencií, organizovania prvej 

univerzitnej simulácie zasadnutia OSN na Slovensku, zavedenie stážového 

programu (približne 90 študentov má možnosť počas akademického roka 

prostredníctvom fakulty absolvovať stáž vo verejných inštitúciách ako svoju 

študijnú povinnosť). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muži míňajú na oblečenie rovnako veľa ako ženy 

 

Lukáš Kendra, 2. ročník bc, 8. júl 2015 | Spoločnosť  

 

 

 

O Slovákoch a Čechoch sa hovorí, že sú si v mnohom podobní. V prípade obliekania to až taká pravda 

nie je. Na svoj zovňajšok a módu míňame totiž podstatne viac, máme radi značkové veci a dokonca 

našich susedov porážame v nákupe ponožiek a luxusnej spodnej bielizne. 

Nielen to ukázal prieskum Fashion report, ktorý na vzorke viac ako 600 respondentov realizovali 

v oboch krajinách online obchod ZOOT.cz a prieskumná agentúra Perfect Crowd. 

Slováci za módu utrácajú radi a často. Priemerný Slovák minie ročne na oblečenie 194 eur. Ako sme však 

na tom v porovnaní s Čechmi? 

„Presne túto otázku sme si kládli aj my, keďže podnikáme v móde ako v Čechách, tak aj na Slovensku, 

predovšetkým v oblasti e-retailu. Preto sme v spolupráci s prieskumnou agentúrou Perfect Crowd 

vytvorili Fashion report, ktorý si kladie za cieľ mapovať nielen súčasné obliekanie ale aj štýl Slovákov 

a Čechov, ich mesačné výdaje na módu a podobne,“ hovorí Oldřich Bajer z najväčšieho českého online 

obchodu ZOOT.cz.  

Realizovaný prieskum sa opieral o vzorku ľudí od 15 do 55 rokov a zachytáva aktuálny stav. A ten je taký, 

že 27 percent Slovákov nemá problém spontánne na módu minúť 55 eur (1500 Kč), pričom v prípade 

Čechov je to len 6 percent. 

Viac míňame aj na topánky. Pokiaľ Slovák minie 34 percent ročných výdavkov za topánky, Čech len 25 

percent. 

Čo vlastní priemerná Slovenka a Slovák 

Prieskum okrem výdajov za módu priniesol aj bližší pohľad do našich a českých šatníkov.  Priemerná 

Slovenka vlastní 2 páry balerínok, 5 párov lodičiek, 3 páry tenisiek, 8 kabeliek, 27 kusov tričiek, blúzok, 

topov, 5 šiat a 9 nohavíc.  Naši muži zasa vlastnia v priemere 26 tričiek, 7 nohavíc a 5 párov 

topánok.  V porovnaní s našimi českými susedmi sme na tom takmer rovnako len s tým rozdielom, že 

v našich šatníkoch sa nachádzajú drahšie kúsky. 

 

Češky porážame hlavne v nakupovaní ponožiek a spodnej bielizne 

Ak hovoríme o odlišnostiach, tak Slovenky porážajú naše české susedky najmä v nakupovaní ponožiek 

a spodnej bielizne. Kým 59 percent Sloveniek minie mesačne za podprsenky v prepočte viac ako 18 EUR 



(500 Kč) v Čechách je to len 37 percent respondentiek. Najväčší rozdiel je v nakupovaní ponožiek. Za tie 

sme ochotné mesačne utratiť až o 63 percent viac peňazí ako naše susedky.  

Slovenky majú radi život na vysokej nohe 

Rozdielni sme aj pokiaľ ide o preferované, „typické“ oblečenie. Pokiaľ v prípade Čechov je to 

jednoznačne kombinácia rifle, tričko, mikina, v prípade Slovákov vstupujú do hry topánky, a teda náš 

model vyzerá takto: rifle, tričko a topánky. Zhodli sme sa ale v ročných nákupoch, kedy si ženy z oboch 

krajín kúpia v priemere 5 tričiek, 3 nohavice a 2 kabelky. A muži 4 tričká, 2 nohavice a 2 páry 

topánok.  Obecne však platí, že české ženy vlastnia viac tričiek, blúzok a Slovenky majú v priemere viac 

kabeliek a lodičiek, ktoré nosíme častejšie a aj vo chvíľach, kedy ich české ženy nenosia vôbec alebo  nad 

nimi váhajú. 

Pamätáme si oblečenie z prvého rande 

Prieskum sa bližšie pozrel aj na to, ako sme na tom s našou pamäťou. A dá sa povedať, že veľmi dobre. 

Až polovica Slovákov si dobre pamätá, čo mal ich partner oblečené na prvom rande, dokonca 26 percent 

vie presne toto oblečenie popísať. Nie je prekvapením, že tieto veci si pamätajú viac ženy ako muži. 

Mužský a ženský pohľad 

Fashion report tiež skúmal vzťah k móde, hľadal zaujímavosti a skúmal rozdielny pohľad mužov a žien 

na rôzne módne štýly. Z jeho zistení jasne vyplýva, že čím viac je dámske oblečenie priliehavejšie, tým 

viac ho muži považujú za atraktívne. Priamo úmerne s tým ale klesá rozhodnosť žien toto oblečenie nosiť, 

najmä kvôli postave. Naproti tomu voľné topy, ktoré ženy vyhodnocujú pozitívne, muži za atraktívne 

nepovažujú. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máme na to! 

 
Iveta Varényiová, 1. ročník Mgr., 13. november 2015 | Editoriál  

 
 

 

Študentské párty sú skvelé. Môžete tam naraziť na kopu zaujímavých ľudí. Na skutočne veľkú kopu, lebo 

po troch vodkách je každý zaujímavý. Na takýchto párty si môžete aj podnetne pokecať. Napríklad o tom, 

kto si dal na Facebook akú fotku, kto pribral alebo kto sa s kým rozišiel. A ešte tam môžete niekoho zbaliť 

a potom zabudnúť, kto to bol. 

Taká klasická študentská párty je skutočné panoptikum. Objavíte tam svalnáčov, pipky, šprtov, čudákov 

aj mudrlantky. A všetci sú perfektní. Bez irónie. Fakt sú. Všetci (áno, aj ten s čudnými vlasmi) v sebe 

majú nekonečný prúd novej energie, nové idey, obrovský svieži potenciál. Ukáže sa, keď dá pedagóg 

otázku, v triede nastane dlhé ticho a po desiatkach trápnych sekúnd sa odhodlá prehovoriť jeden či 

viacerí. Alebo keď dostane otázku niekto konkrétny a po chvíli povie niečo také trefné a kreatívne, čo by 

vás nikdy ani nenapadlo. Stačí nám pár sekúnd. Len zopár na to, aby sme dokázali, že nie sme idioti. 

Pred dvadsiatimi šiestimi rokmi zorganizovali bratislavskí a pražskí študenti vlastnú párty. Tiež prišli 

svalnáči, šprti aj mudrlantky. Nepochybne sa tam bavili aj o tom, kto sa s kým rozišiel a ktorá baba 

pribrala. A okrem toho aj o spoločnosti, politike, socializme, krivdách a o pravde. V „náš deň“ – v Deň 

študentstva, vyšli študenti v roku 1989 do ulíc Bratislavy a Prahy a začali Nežnú revolúciu. Nežnú aj 

preto, lebo študenti primárne bojujú mysľami, nie päsťami.  Revolúciu, lebo ako študenti prijali na svoje 

plecia im predurčenú úlohu neobrúsených kritikov a inovátorov spoločnosti. 

Boli ako my. Mladí, energickí, kritickí. Napriek tomu sa zdá, akoby sme sa od nich za tie roky vzdialili, 

líšili. Kdesi medzi chodníčkami spletitej stredoeurópskej demokracie sme stratili energiu. Tú, ktorá 

poháňala našich „revolučných“ predchodcov v ich pochode proti ozbrojencom v uliciach. Okrem toho sa 

ľuďom sa zdá, že to máme dnes ľahšie ako to mali oni. Aj nám sa to tak javí. Mamy ani otcov nám 

nesledujú eštebáci, nemusíme nosiť červené šatky na prvého mája a nemusíme kričať: „Smrť Amerike!“ 

(Keď tak len zo žartu v noci na parkovisku, keď nám príde zle zo štvrtého McBurgra...). Máme to dnes 

ale skutočne o toľko ľahšie? Nemyslím. 

Nebuďme tento rok pri spomienke na vznešené študentské činy minulosti len falošne nostalgickí, len 

prchavo inšpirovaní. Myslime na to, že na to máme rovnako, ako oni. Byť otvorene kritickí a odvážni. 

Bojovať je stále za čo. Aj dnes by sme sa na Deň študentstva mali zamyslieť nad bojom za seba a svoju 

budúcnosť. Stále je za čo kričať, manifestovať. Stále je čo zlepšovať. Stačí v sebe nájsť vôľu a energiu, akú 

mali naši predchodcovia. Všetko ostatné je v nás. 

 



Strach nesmie byť dôvodom na nenávisť 

 

Radovan Jankovič, 1. ročník Bc., 13. november 2015 | Glosujeme  

 

 

 

Je neprehliadnuteľné, že vo virtuálnom prostredí sa nenávistným prejavom darí lepšie ako v realite. Ich 

autori sú, vďaka anonymite, ktorú im internet zdanlivo ponúka, odvážnejší, radikálnejší a prakticky 

nepostihnuteľní. 

Väčšina nenávistných komentárov sú len akési zúfalé výkriky do tmy. Oveľa nebezpečnejšie sú však tie, 

ktoré sa aj zdanlivo pokúšajú argumentovať, avšak ich argumenty sú podložené zavádzajúcimi 

informáciami či konšpiračnými teóriami. Tie sa veľmi rýchlo šíria a sú spúšťačom tzv. „domino efektu“ 

– najmä, ak pochádzajú z úst autorít. 

Miluj blížneho svojho? 

Búrlivé diskusie na tému partnerstiev homosexuálov či prílevu imigrantov do  Európy spôsobili, že popri 

slovíčku „hejter“, na internete rovnako zľudoveli aj slovíčka „homofób“ a „xenofób“, ktorými častujeme 

každého, kto má odlišný názor. Pri ich používaní však treba rozlišovať, či za xenofóba označíme niekoho, 

kto slušne a nepredpojato dôvodí svoj postoj k diskutovanej problematike alebo je jeho zámerom 

osočovať, urážať a vyzývať k diskriminácii.  

 

Nie je to tak dávno, čo pán Kuffa, rímskokatolícky kňaz, vyzval veriacich slovami „Vytlačte totu špinu za 

hranice štátu!” k „odstráneniu“ homosexuálov zo Slovenska. Takéto vyjadrenie pána Kuffu je, 

bezpochyby, homofóbne. Ide o výrok, ktorý bezdôvodne uráža určitú menšinu a nabáda verejnosť k 

jej diskriminácii a segregácii. Navyše, ak pochádza od kňaza, veľmi ľahko sa rozšíri v našej, prevažne 

kresťanskej, spoločnosti. 

S prihliadnutím na myšlienky kresťanskej viery, pôsobí ironicky aj vyjadrenie Roberta Fica k prijímaniu 

utečencov na územie Slovenska. Pán premiér sa niekoľkokrát vyjadril, že Slovensko by malo prijímať len 

kresťanských utečencov, pretože sme kresťanská krajina. Takto formulované tvrdenie, pochádzajúce od 

osoby na poste s významnou spoločenskou hodnotou,  vyznieva prinajmenšom absurdne. Ak by 

demokratická krajina paušálne odmietla udeľovať azyl určitej sociálnej skupine z dôvodu jej 

vierovyznania, odhliadnuc od jej morálneho pochybenia, taktiež by sa pohybovala aj na hrane zákona. 

Zdá sa teda, že kresťanstvo nám slúži len ako alibizmus. Odôvodňujeme ním vlastný iracionálny strach 

z cudzieho a neznámeho. Informácie, ktoré na nás internet a média chrlia, hltáme a nefiltrujeme. 

Človek, ktorý nedokáže kriticky selektovať informácie, sa touto zmesou právd, lží, poloprávd 



a konšpirácii presýti, čo v ňom vyvoláva obavy. Za náš vlastný strach však nikto iný nemôže, a preto 

nesmie byť dôvodom na nenávisť. Odmietaním odlišností nielenže nevytvoríme tolerantnú spoločnosť 

bez predsudkov, ale aj dostaneme Slovensko a jeho občanov do izolácie – ako medzinárodnej, tak aj 

vnútrospoločenskej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aj profesionál Steel začínal ako 
regionálny spravodajca 

 

Ria Gehrerová, Denisa Gdovinová, 1. ročník Mgr., 13. november 2015 | Médiá  

 

 

 

,,Investigatívneho novinára si všetci predstavujú ako muža v tmavých okuliaroch a kabáte. 
Často je to však len o pracnom vyhľadávaní informácií a čase strávenom v archíve,” povedal 
oceňovaný americký novinár James Steel, ktorý začiatkom novembra prišiel na Slovensko. 

Trpezlivosť. Čas. Otázky. Práve tieto veci podľa Jamesa Steela najviac charakterizujú 

investigatívnu žurnalistiku. So svojím novinárskym partnerom Donaldom Barlettom sú jednou 

z najznámejších investigatívnych dvojíc v Amerike. 

 

Dnes je novinárom, ktorý dáva rady svojim mladším kolegom. Začínal pritom ako reportér 

malých nehôd a požiarov. Teda asi tak, ako začínali všetci úspešní novinári. Napríklad aj 

pražský reportér Egon Erwin Kisch, po ktorom je pomenovaná cena pre českých a slovenských 

reportérov. 

Práve počiatočné skúsenosti vraj Steela naučili zaujímať sa o problémy obyčajných ľudí. 

Pretože príbeh a ľudia by mali byť súčasťou každého príbehu. Aj tej najrafinovanejšej 

ekonomickej sprenevery. 

,,Ľudia sa ma pýtajú, ako veľké príbehy začínajú,” začal o svojej profesionálnej kariére 

rozprávať Steel. Priznal, že o tých najúžasnejších veciach na začiatku nemusíte vôbec tušiť. 

Často totiž začínajú krátkou otázkou. ,,Je to pravda?” Práve ju by si mal novinár klásť tak 

často, ako je to len možné. 

Nekonečný optimista 

Aj napriek dlhým rokom v novinách je Steel stále obrovským optimistom. Verí, že investigatíva 

je súčasťou slobodnej spoločnosti a nikdy nezmizne. A to aj napriek tomu, že vydavatelia a 

šéfovia redakcií tlačia skôr na výkon novinárov, než na kvalitu ich výstupov. 

 

Len málo žurnalistov sa dnes rozhodne pre investigatívnu cestu. Zdĺhavá a únavná práca totiž 
často neprinesie taký výsledok, ako by sme chceli. A to platí nielen pre USA, kde Steel pôsobí, 
ale aj pre Slovensko, kde sa aj po megaškandáloch zmenilo len veľmi málo. 
  

Zostaňme však pozitívni ako James Steel. Investigatívne pozitívni. 
 
 



Päť myšlienok Jamesa Steela 
 
 

1. Úlohou nás novinárov je dostať sa k pravde tak blízko, ako je to len možné. 
2. Investigatívny novinár potrebuje najmä trpezlivosť. 
3. Čo investigatívneho reportéra poháňa vpred? Vášeň pre férovosť. 
4. Ak ľuďom poviete niečo, čo nevedia, robíte im službu. 
5. Investigatívnej žurnalistiky nebude vo svete nikdy dosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časopis o hokeji? Naozaj len pre náročných 

 
Marián Masaryk, 3. ročník Bc., 10. november 2015 | Médiá  

 
 

 

ProHockey je najväčším európskym časopisom o Národnej hokejovej lige (NHL), teda najprestížnejšej 

a najlepšej hokejovej súťaži sveta. Vychádza desaťkrát do roka a poskytuje čiateľom všetky 

najdôležitejšie informácie i zaujímavosti z uplynulého mesiaca. Vznikol vo Švédsku, no vychádza aj vo 

Fínsku, v Česku a na Slovensku. 

Vydavateľom českej verzie časopisu, ktorá je distribuovaná aj na Slovensko, je Egmont ČR, s. r. o. 

ProHockey má 68 strán vo formáte A4, dvojčísla vychádzajúce na začiatku sezóny (Sprievodca 

sezónou) a po jej skončení ich majú obyvkle viac. Obsahuje niekoľko rubrík, ktoré sa pravidelne 

opakujú. Okrem spravodajstva ponúka aj magazínové texty, zaujímavosti z histórie, štatistiky či súťaže. 

Zhruba polovicu časopisu tvoria fotografie, inzercia zaberá asi 13 %. 

Komplexné periodikum 

ProHockey obsahuje všetko, čo potrebuje vedieť fanúšik NHL. Ponúka aj niečo navyše, čo ocenia tí 

náročnejší. Čitatelia môžu redakcii posielať svoje postrehy a návrhy, z ktorých sa niektoré dostanú aj 

na úvodné strany každého vydania. Najlepší je odmenený vecnou cenou. V závere každého čisla je kvíz, 

pomocou ktorého si čitatelia môžu preveriť svoje znalosti NHL. 

Každé vydanie sa začína editoriálom šéfredaktora, v prípade českej verzie je ním Petr Novotný. Po 

vybraných príspevkoch čitateľov nasledujú najnovšie správy a udalosti zo sveta zámorskej súťaže. Po 

nich prichádzajú na rad špeciálne magazíny – tím mesiaca, portrét hviezdy, nováčik a drobnohľad, 

ktorý predstaví konkrétneho hráča nielen z hokejovej, ale aj osobnej stránky. Nechýbajú ani zaujímavé 

statusy zo sociálnych sietí. 

Po nich nasledujú tímové novinky, teda aktuality z každého z 30 mužstiev NHL. Posledné strany 

časopisu patria rubrike Krajania, ktorá sa zameriava na českých a slovenských hráčov pôsobiacich 

v tejto súťaži. Každé vydanie tiež obsahuje Hokejové fórum. Na jednej strane štyria vybraní odborníci 

odpovedajú na niekoľko otázok z prostredia ligy. Ide skôr o vyjadrenie ich názorov na špekulácie či 

aktuálne problémy. 

Prehľadný a zaujímavý časopis 

ProHockey ako bonus ponúka takmer v každom čísle aj veľký, obojstranný plagát (formát A2) 

vybraných hráčov. V celom periodiku je, navyše, množstvo menších fotografií formátu A4 s popiskami, 

ktoré je tiež možné vytrhnúť a použiť ako plagáty. Celkové spracovanie časopisu je veľmi kvalitné, 



jednotlivé strany i rubriky sú prehľadné a doplnené fotografiami. Tie sú preberané z dvoch fotoagentúr 

– Getty Images a All Over Press. 

Šestnásť redaktorov z Česka, Slovenska, Švédska a Fínska pripravuje zaujívamé magazíny, profily 

či rozhovory s hráčmi, trénermi alebo inými hokejovými odborníkmi. Cena 80 Kč (3,30 Eur) je 

primeraná. 

Negatívom, najmä pre slovenských čiteľov, je fakt, že autori uprednostňujú úspechy českých hráčov 

pred slovenskými. Časopis tiež ponúka pomerne málo zaujímavostí vzhľadom na to, že väčšinu faktov 

a rozhovorov si môžu ľudia prečítať aj inde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boris Chmel: Z novinára úspešný hovorca 

 
Noema Hipká, 3.ročník Bc., 8. november 2015 | Médiá  

 
 

 

„Práve vďaka predošlým skúsenostiam som lepším hovorcom,“ myslí si Boris Chmel. V médiách sa 

pohybuje už viac ako 15 rokov. Najprv ako novinár, teraz ako hovorca Operačného strediska záchrannej 

zdravotnej služby SR. V práci sa často stretáva s tým, ako sa súčasné informovanie o tragédiách 

prostredníctvom médií posúvajú od faktov bližšie k emóciám. 

Máte za sebou prácu novinára aj hovorcu. Obe strany pracujú s informáciami rozdielne. 

Ako sa zmenil váš prístup k tragickým témam, keď ste z terénu zasadli na miesto hovorcu 

Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR? 

Získal som k ním väčší rešpekt, lebo ako novinár som sa s nimi nestretával každý deň. Teraz okolo seba 

denne vidím desiatky tragédií. Mnohokrát aj zbytočných, ktorým by sa dalo predísť, keby sme boli 

opatrnejší či ohľaduplnejší. Byť hovorcom záchranárov je v niektorých momentoch veľmi náročné, 

najmä vtedy, keď ide o straty na životoch. 

V ktorej situácii bolo pre vás najťažšie zostať profesionálom a potlačiť emócie? 

Sú udalosti, ktoré pohnú každým. Trvá to niekoľko minút, kým spracujem situácie ako napríklad veľké 

nešťastia, kde sú účastníkmi deti, celé rodiny a hromadné dopravné alebo letecké havárie tak, aby som 

o nich mohol následne ďalej informovať. Nad vecou ma drží skutočnosť, že za každým strateným životom 

je množstvo takých, ktoré sa podarí zachrániť. Najmä prevenciou a osvetou, ktorú sa snažíme medzi 

ľuďmi šíriť. 

Keď sledujete novinárske výstupy redaktorov, ktorým ste poskytli o prípade informácie, 

máte pocit, že v nich absentujú fakty a prevládajú emócie? 

Podľa môjho názoru sa informovanie o tragédiách za posledných 5 až 6 rokov posunuli viac k emóciám 

a fakty ostali až na druhom mieste. Televízie zobrazujú miesta nešťastia detailnejšie, kamery sú bližšie. 

Keď som robil v televízii ja, neobjavovali sa detaily z nehôd, používali sa len celkové a široké zábery. Zdá 

sa mi, že v tomto sa štandard ešte drží a televízie napríklad neukazujú telá obetí. Oslovujú sa ale najbližší 

príbuzní obetí priamo na mieste, noviny bez problémov dajú na titulku veľkú fotku dieťaťa, ktoré 

zomrelo hroznou smrťou. Čiže emócie dnes vyhrávajú. Čas ukáže, či sa spravodajstvo naozaj celé posunie 

len k emóciám, alebo sa vráti k faktom. 

 



Máte pocit, že v prípade nehôd a tragédií sa médiá držia istých etických pravidiel? Nie je 

vyhasnutých životoch v médiách až priveľa? 

Každá redakcia by mala mať svoje etické pravidlá, i keď dnes je to možno posunuté a prioritou je šokovať 

ľudí, a tým zvyšovať sledovanosť či predajnosť. Všetko má svoje hranice, no na druhej strane je pravda, 

že reportáže o nešťastiach podnecujú aj debatu o prevencii pred nimi. 

V médiách sa pohybujete už vyše 15 rokov. Ktorá pracovná príležitosť vám dala najviac 

skúseností ? 

Boli dve. Najskôr práca v Slovenskom rozhlase v redakcii Rádiožurnálu v rokoch 2003 až 2006. Aj keď 

som už mal po 30-ke, bol som najmladším členom redakcie a starší kolegovia ma poriadne zaučili do 

redaktorskej práce. To mi dnes v redakciách chýba, novinári nad 40 či nebodaj nad 50 rokov s 

dlhoročnými skúsenosťami. Druhou veľkou skúsenosťou boli hneď dva nasledujúce roky v televízii TA3, 

kde pribudol k zvuku aj obraz a ešte väčší adrenalín. Práve tu som sa zoznámil s mojou manželkou 

Ľubkou, ktorá v tom čase končila štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave. Dnes si však spätne uvedomujem, že v takomto stresujúcom tempe sa v rámci zdravia nedá 

vydržať dlho a som rád, že v správnom čase prišla zmena. 

Je podľa vášho názoru lepšie, keď sa stane hovorca z novinára alebo predchádzajúce 

žurnalistické skúsenosti nehrajú rolu? V čom vám pomohla vaša prax v médiách? 

Považujem to za svoju výhodu. Keďže som si prešiel printovými i elektronickými médiami na rôznych 

pozíciách, poznám pracovné postupy v redakciách, čo mi uľahčuje prácu. Tuším, čo by sa novinári mohli 

pýtať, respektíve viem, aká dlhá odpoveď môže byť uverejnená. Rovnako chápem, že musím v skratke 

povedať všetko podstatné. A okrem toho mnoho novinárov poznám z mojej mediálnej praxe aj osobne, 

čiže sa s nimi môžem porozprávať otvorene. A ono to prináša napokon aj úspech. 

V kategórii Štátna správa a štátny sektor ste cenu Hovorca roka získal už po druhý raz. Čo 

to pre Vás znamená? 

Každé ocenenie práce poteší, pretože konkurencia aj v tejto sfére každým rokom rastie. I keď u mňa 

platí, že to oslávim a ide sa ďalej, k ďalším výzvam. Dôležité je neuspokojiť sa. Týmto som sa riadil aj v 

médiách, kde som začínal od eléva a skončil pri moderovaní diskusných relácií. 

Bolo náročnejšie získať si novinárov prvý raz alebo druhý, kedy ste si ich sympatie museli 

udržať?   

Prvý raz ma to prekvapilo, vtedy som to neočakával, keďže som bol hovorca - nováčik. Ťažšie to bolo 

určite obhájiť, ale keď sa človek snaží neskĺznuť do rutiny a práca ho baví, tak to má stále význam. 

 



Twitter ako nový fenomén 

 

Ľuboslava Kráľová, 1. ročník Bc. , 2. november 2015 | Médiá  

 

 

 

Sociálna sieť Twitter zaujala už viac ako 300 miniónov ľudí po celom svete. Mohlo by sa zdať, že tento 

fenomén už pomaly dobíja aj Slovensko, no podľa väčšiny študentov nie je Twitter až tak populárny.   

 

Napriek tomu, že pojem Twitter je všetkým mladým ľuďom známy, nie každý má na tejto sociálnej sieti 

vlastné konto. Študentov najviac odrádza skutočnosť, že na rozdiel od Facebooku, ktorý v súčasnej dobe 

má už každý študent (česť výnimkám), neponúka Twitter možnosť tak úzkej komunikácii cez správy a 

tiež ochrany súkromia. Podstata Twitteru totiž spočíva v zdieľaní krátkych textových príspevkov alebo 

obrázkov s popisom so všetkými užívateľmi Twitteru.  

 

Slováci vs. Twitter 

Zaujímavým faktom je, že polovica ľudí, ktorí sa rozhodli založiť si konto na Twiteri ho vôbec 

nevyužívajú. Výpoveď účastníčky našeho prieskumu podáva aj jeden z dôvodov prečo:  

„Konto na Twitteri som si založila len preto, že som videla, ako sa používa v Amerike. Američania na 

ňom doslova „fičia“ a zdalo sa mi, že sa vďaka nemu budem aj ja môcť zapojiť do tohto zaujímavého 

virtuálneho sveta. Po čase som však zistila, že je ťažké zapojiť sa do kultúry, do ktorej nepatríte…“ 

„Nevidím zmysel zakladať si konto na Twitteri,“ hovorí študent strednej školy, „Ku komunikácii s 

kamošmi mi postačí Facebook alebo telefón. Dokonca si myslím, že by mala existovať len jedna sociálna 

sieť, aby sme sa mohli spojiť s hocikým a vždy vedeli, kde ho hľadať.“ 

V otázke, či Twitter na Slovensku môže očakávať žiarivú budúcnosť sa študenti jednoznačne nezhodli. 

Polovica respondentov totiž verí, že Twitter časom prerastie do takých rozmerov ako Facebook, druhá 

polovica však verí, že sa Twitter nedokáže presadiť medzi všetkými ostatnými sociálnymi sieťami v 

prostredí Slovenska.  

 

(Ne)bezpečná budúcnosť 

Vďaka internetu môžeme v budúcnosti určite očakávať viacero sociálnych sietí, ktoré sa budú snažiť 

prilákať na svoje stránky nových používateľov. Svet sa tak postupne môže rozdeliť na fanúšikov 

Facebooku, fanúšikov Instragramu alebo Twitteru. Podľa 65% študentov sú obavy z tejto budúcnosti 

opodstatnené. Na druhej strane, zostávajúcich 35% nevidí žiadne riziko alebo hrozbu, ktorú by mohli 

priniesť sociálne siete do našich životov, ak budeme nad nimi mať plnú kontrolu a nedovolíme, aby oni 



ovládali nás ale budeme ovládať my ich.  

 

Informácie použité v tomto článku boli získané formou ankety počas mesiaca október 2015 v uliciach 

Bratislavy. 
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RTVS v relácii Spravodliví predstavuje 
skutočných hrdinov 

 

Hana Kuchárová, 1. ročník Mgr., 2. november 2015 | Médiá  

 

 

 

Katastrofy spojené so zabíjaním nevinných sú prezentované v knihách, dokumentoch a o týchto 

nešťastných udalostiach vieme naozaj veľa. Poznáme dátumy, čísla aj mená. Vinníkov aj obete. Nie vždy 

sa však pozeráme na druhú stranu. Na stranu tých, ktorí pomáhali a zachraňovali. Holými rukami, 

vlastnými príbytkami. Namiesto sebeckého užívania si pocitu bezpečia, otvorili svoje dvere neraz cudzím 

ľuďom, ktorí boli v núdzi.  

Mnohí z nich sú dnes držiteľmi vzácneho titulu Spravodlivý medzi národmi. Príbehy autenticky 

vyrozprávané poslednou žijúcou generáciou, ktorá sa na smrť a nespravodlivosť vojny pozerala 

vlastnými očami, prináša redaktorka Dagmar Mozolová vo svojej relácii Encyklopédia spravodlivých na 

rádiu Slovensko vo vysielaní RTVS. 

  

Len oni vedia 

Slzy, smiech, zamyslenia, trpké aj humorné príhody. V takomto znamení sa nesie relácia. Redaktorka 

nabáda svojich respondentov, aby rozpovedali príbehy presne tak, ako si ich pamätajú. Ich rozprávanie 

poslucháča vtiahne priamo do atmosféry vojny, často však z celkom iného pohľadu, ako to bežne z médií 

poznáme.  

Mnohí respondenti boli v čase vojny len malými deťmi, takže si ju spájajú najmä s úsmevnými zážitkami. 

Hrali sa so židovskými deťmi alebo s nimi zdieľali svoj domov, nič netušiac. V tých časoch ešte nevedeli 

o tom, že ich rodičia budú dnes hrdinami. 

  

Riskovali, aby získali pre iných 

Záchrancovia, ako týchto ľudí môžme s istotou nazývať, pomohli židovským spoluobčanom zachovať si 

aspoň zvyšky ľudskej dôstojnosti. Napriek riskovaniu vlastných životov a životov svojich rodín, boli 

odhodlaní naplniť prázdne žalúdky skrývajúcim sa ľuďom v ohrození. Podali im pomocnú ruku, keď sa 

iní odvracali. 

Hádam najobdivuhodnejšie je, že to robili celkom nezištne. Boli by sme aj my schopní dnes urobiť niečo 

také? Pomáhať ľuďom preto, lebo vieme, že „len“ ľuďmi sme aj my sami? Jedinečná relácia nielen 

zachováva pamiatku na hrdinské činy a ťažké časy. Tieto príbehy možno otvoria oči tým, ktorí spia. 

Pripomínajú nám, že mäkký vankúš pod našou hlavou nie je samozrejmosťou. 



  

V obraze 

Najaktuálnejšie začala v septembri RTVS vysielať vybrané príbehy aj v televíznom formáte. Na 

obrazovkách títo ľudia odhalia ešte omnoho viac. Máte jedinečnú možnosť pozrieť sa do očí 

spravodlivým. RTVS ponúka reláciu s názvom Spravodliví každý pondelok večer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Očami Milana Rastislava Štefánika 

 

Táňa Vasilková, 1. ročník Bc., 13. november 2015 | Spoločnosť  

 

 

 

Astronóm, cestovateľ, horolezec, pilot, generál a diplomat, no najmä náš slovenský hrdina s úžasnými 

cieľmi, snami a hodnotami. Tým všetkým Štefánik bol. A tak nám ho aj Spoločnosť Milana Rastislava 

Štefánika tento rok pripomenula. 

Osobnosť Milana Rastislava Štefánika ma sprevádza celý život. Jeho obraz visiaci nad stolom v našej 

kuchyni, rovnako ako výhľad na jeho mohylu hneď za naším domom ma akosi nútil dozvedieť sa o tomto 

mužovi viac. Druhý ročník podujatia Očami Milana Rastislava Štefánika sa odohral v Národnom dome 

Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom 24.októbra 2015 a bol ďalším krokom, ktorý mi tohto muža 

priblížil o niečo viac. 

 

Štefánik bol záletník 

Prvým bodom programu akcie bolo oficiálne otvorenie výstavy fotografií. Tie však boli hneď dve, výstava 

súťažných fotografii na tému Zdolávanie prekážok a výstava Michala Vasilka Keleho na tému Tahity a 

rajské ostrovy Francúzskej Polynézie dnešných dní. Téma Zdolávania prekážok je jasná. Štefánik bol 

osobnosťou, ktorá vynikala v zdolávaní prekážok, či už sa jednalo o prekážky spôsobené počasím, 

politikou alebo zdravotným stavom. Druhá téma zdôraznila a priblížila región, v ktorom Štefánik 

pôsobil, a do ktorého sa raz chcel vrátiť. V miestnosti boli vystavené aj niektoré Štefánikove fotografie, 

z ktorých ma najviac zaujal akt mladej dámy práve z Francúzskej Polynézie. Nečudo, veď sa hovorí, že 

Štefánik bol záletník. Výstava je sprístupnená až do 6.novembra 2015. 

Štefánikovi patrí aj planétka 

O druhej poobede sa začala prednáška českého astronóma Jiřího Grygara, ktorý nám priblížil život 

Milana Rastislava Štefánika a projekt Ebicykel. Ide o československé expedície na bicykloch, ktorých 

cieľom zväčša bývajú hvezdárne. V roku 2011 sa konali dve výpravy. Jedna na Tahity a druhá na 

Slovensku. Obe však spájala hlavná myšlienka, resp. osobnosť - Milan Rastislav Štefánik. Na záver 

astronóm prezradil, že Štefánik má i vlastnú planétku pomenovanú po ňom. Jej objaviteľom je Antonín 

Mrkos. 

 

Po trochu vážnejšom vstupe nasledovala módna prehliadka kostýmov medzivojnového obdobia v 

Československu. K celkovému obrazu Štefánika nestačí len charakteristika jeho života, ale i 

charakteristika oblečenia, ktoré v tom čase nosil. Prehliadku zabezpečila skupina Prvo-republiková 



móda, ktorá usporadúva prehliadky odevov na rôzne príležitosti. Počas komentárov z dobových 

módnych časopisov sa nám dámy a páni predviedli v krásnych kostýmoch, doplnkoch a účesoch. 

Po malej prestávke sa pokračovalo v programe, ktorý obsahoval aj rozhovor s ľuďmi rôznych profesií: s 

astronómom Jiřím Grygarom, vojenským pilotom Gabrielom Ťahlom a cestovateľom Ivanom Bulíkom. 

Všetci traja akoby reprezentovali jednu časť Štefánika. Na úvod sme si pustili autentický záznam z 

archívu Slovenského rozhlasu s Ladislavom Štefánikom, jedným z deviatich súrodencov Milana 

Rastislava Štefánika. Rozhovor prebiehal uvoľnene. Odborníci sa snažili porovnať dnešné podmienky s 

tými, v akých pracoval Milan Rastislav Štefánik. Vyzdvihovali jeho vytrvalosť a odvahu, s ktorou sa do 

všetkého púšťal. 

Štefánik – náš vzor 

Na záver programu vyzdvihol predseda Štefánikovej spoločnosti význam popularizácie tohto hrdinu, ako 

aj iných významných osobností. Zdôraznil tiež význam regiónu Brezovej pod Bradlom. Nakoniec vyhlásil 

víťazov fotosúťaže, ktorými sa stali: na treťom mieste Ján Plachý s fotografiou Do diaľky, na druhom 

Lukáš Sabin s fotografiou Slimák a na prvom mieste sa umiestnil Peter Zibrík s fotografiou Po hrebeni. 

 

Milan Rastislav Štefánik bol nepochybne dôležitou osobnosťou Slovenska. Je potrebné, aby sme ho 

vnímali ako vzor, a zároveň ho pokladali za človeka, ktorý síce cestoval po svete, no predovšetkým 

miloval Slovensko. Na záver jeden z jeho citátov: „Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v 

sekundách.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odteraz už iba z útulku 

 
Zoran Boškovič, 3.ročník Bc., 9. november 2015 | Spoločnosť  

 
 

 

Nikdy sme s rodinou neholdovali útulkom. Od nepamäti nám po záhrade pobehovali čistokrvní boxeri s 

krásnym bielym noštekom. Zomrel nám však posledný hnedosrstý krásavec a s ním aj naša boxerská 

tradícia. Vybrali sme sa teda do psieho second-handu. 

Vošli sme do zariadenia, z ktorého bolo na sto metrov cítiť aj počuť prítomnosť štvornohých chlpáčov. 

Prechádzali sme okolo voliér, všetky psy sa nalepili na ploty a začali sa predvádzať, akoby sa chceli stoj 

čo stoj zapáčiť možným záujemcom. „Niektoré sú choré, preto ich nepredávame,“ oznamuje nám 

približne 25-ročná slečna, ktorá má útulok na starosti. 

Labrador s uhľovočiernou srsťou je v jednej voliére s malým maltézskym psíkom a vyzerajú, ako starí 

známi. Pozerajú sa na seba pohľadom nezmieriteľných rivalov, čo má jednoduché vysvetlenie – chcú 

získať výhodu jeden nad druhým v boji o našu pozornosť. Chodia do kola okolo seba, priňuchávajú jeden 

k druhému, vrčia, no zároveň sa psím spôsobom objímajú. Dvaja nesúrodí starí manželia z absolútne 

rozdielnych svetov. 

Počujeme symfóniu psieho brechotu od toho najhrubšieho, až po fistulu drobných vestíkov, ktorí sa 

snažia aspoň vyrovnať, ak nie už prekonať svojich rozmerovo omnoho väčších súpútnikov. 

Sú tu psy od výmyslu sveta. Veľké, malé, hýriace farbami i jednofarebné, nervózne pobehujúce aj 

pokojne snímajúce okolie. Jedno ich však spája – neistá budúcnosť. Na väčšine z nich doslova vidím 

rany minulosti, ich telá sú pripomienkou toho, čo im robili ich bývalí páni. „Tam toho sme našli na ulici 

polomŕtveho,“ ukazuje sympatická slečna na nevzhľadne vyzerajúceho dobermana. Šľachovitý pes Laky 

s ušami špicatými ako dva ľadovce, ktoré sa mu vynárajú z hlavy si toho musel zažiť viac, než si ktokoľvek 

z nás dokáže predstaviť. Srsť na svojom tele má rozmiestnenú iba mapovito, na miestach kde nerastie 

má hlboké rany, ktoré sa však mesiacmi a rokmi ako-tak zahojili. Skutočne sa však nezahoja nikdy a je 

len veľmi malá šanca, že v dobe malých psíkov do kabelky ukáže niekto prstom práve na neho.  

 

S mamou a dedom prechádzame popri voliérach a čítame príbehy črtajúce sa pred nami. Na konci našej 

prehliadky narazíme na špinavého zlatého retrívera. Do zlata sfarbené prerastené chlpy mal pokryté 

blatom. Nesnažil sa nás zaujať, dokonca nám ani nevenoval nijakú prehnanú pozornosť. Keď som sa 

priblížil, aby som ho pohladkal, nevinne sa mi zadíval do očí a veľavravne odbehol, pretože čakal 

úder.„Takmer určite bol týraný,“ utvrdzuje ma v mojich domnienkach slečna za mojím chrbtom. 

Pozriem sa na mamu, kývne hlavou a je rozhodnuté. 



O niekoľko chvíľ už nesieme v aute nášho nového psa a mama sa teší, že keď som už celý týždeň 

v Bratislave, bude mať s kým tráviť čas. Napriek môjmu namietaniu nazve svoju novú kamarátku Dona. 

Nie, nie je to Maradona, ani Madona a áno, znie to ako porno herečka. Ona si však nedala povedať. Teraz 

už Dona, ktorá sa pri našom prvom stretnutí bála môjho dotyku mi dnes zobe z ruky. Rozhodnutie bolo 

správne – odteraz už iba z útulku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malý veľký hrdina 

 
Denis Dymo, 2.ročník Bc., 9. november 2015 | Spoločnosť  

 
 

 

Život prináša rôzne úskalia a prekážky, po prekonaní ktorých prichádza veľký pocit zadosťučinenia. 

Svoje by o tom vedela povedať aj študentka druhého ročníka žurnalistiky, Zuzana Wagnerová. 

Zuzke sa pred jedenástimi rokmi narodil mladší brat Tadeáš, trpiaci nevyliečiteľnou chorobou, svalovou 

dystrofiou. “Život sa mi zmenil od základov. Už neriešim veci typu, prečo si nemôžem kúpiť niektoré 

maličkosti, prečo je naša chladnička poloprázdna. Narodením nevyliečiteľne chorého súrodenca sa môj 

život zmenil o 180 stupňov.” priznáva Zuzana.  

 

Tadeáš síce nemôže chodiť, no jeho rozumová úroveň je nadpriemerná. Dôkazom toho sú nádherné 

kresby domčekov a ulíc, za ktoré už získal aj ocenenie na medzinárodnej súťaži v Bruseli. “Spočiatku sme 

Tadeášove obrázky a kresby vnímali ako obyčajnosť. Veď predsa, je normálne, že deti kreslia. Ale 

postupom času som si začala všímať, že to, čo jeho malá rúčka dokáže vytvoriť, je niečo neuveriteľné. Je 

to dar, ktorý sa snažíme rozvíjať.” 

Vo svojom veku je taktiež veľký šachový talent. Hrať šach ho nikto neučil, odpozoroval to od svojho otca 

a teraz poráža omnoho starších súperov. “Chodíme s ním na šachový krúžok, kde sa zdokonaľuje a 

rozvíja svoje myslenie. Chodieva aj na rôzne turnaje.” 

Od 15. do 30. októbra 2015 sa v múzeu špeciálneho školstva v Levoči uskutočnila výstava s názvom 

Benefícium pre Tadeáša, ktorá priniesla prierez jeho doterajšou tvorbou. “Tadeáš mal už svoju tretiu 

výstavu obrázkov. Je to pre nás všetkých neskutočná radosť, nakoľko vieme, čomu všetkému 

predchádzala jej príprava. Viem, aké náročné je pre neho vytvoriť jeden obrázok. Niekedy dva týždne, 

inokedy mesiac. Výsledok je však odzrkadlením celej tejto námahy.” 

 

Okrem výstavy sa Zuzana s rodinou zapojila aj do organizácie letného tábora pre deti trpiace svalovou 

dystrofiou. Počas týchto dní sa stala asistentkou jedného chorého chlapca a spolu s bratom pripravovali, 

ako animátori, bohatý program pre deti. Táto skúsenosť ju vnútorne veľmi obohatila. “Týždeň strávený 

v tomto tábore ma dobil viac, než čokoľvek iné. Raz o tom možno napíšem aj knihu, pretože tieto vety 

na vyjadrenie všetkých emócií naozaj nestačia.” 

Tadeáš sa pre mnohých stal hrdinom a veľkým bojovníkom. Dáva nám motiváciu nevzdávať sa pri 

rôznych menších či väčších ťažkostiach a žiť naplno v každom okamihu. 



Celonárodné oslavy narodenia Ľudovíta Štúra 
v Uhrovci 

 

Júlia Brižeková, 2. ročník Bc., 1. november 2015 | Spoločnosť  

 

 

 

Ako študenti žurnalistiky prikladáme slovenskému jazyku obzvlášť veľký význam. S rovnakou úctou 

pristupujeme k osobnostiam slovenského národa, ktoré sa pričinili a bojovali za to, aby sme v súčasnosti 

mohli slobodne písať a hovoriť materinskou slovenčinou. Takouto osobnosťou bol nepochybne aj 

Ľudovít Štúr. Právom si zaslúžil, aby si celý národ v sobotu 24.októbra 2015 pripomenul dvojsté výročie 

jeho narodenia. 

 

Celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra sa konala v jeho rodnej obci Uhrovec. Oficiálny program 

slávnostného dňa sa začal o siedmej hodine ráno výstupom na Rokoš, druhý najvyšší vrch Nitrických 

vrchov, z neďalekej obce Uhrovské Podhradie. Štúr považoval Rokoš za symbol svojho rodného kraja. 

V mladosti absolvoval niekoľko výstupov na tento vrch a ani vo vyššom veku v rámci návštev rodnej obce 

nedokázal odolať jeho čaru. V cykle Dumky večerní z roku 1839 mu dokonca venoval niekoľko 

nostalgických veršov. 

O deviatej hodine program pokračoval odhalením pamätnej tabule na vrchole Rokoša. V Uhrovci 

športovci súťažili vo futbalových a stolnotenisových turnajoch o pohár Ľudovíta Štúra a folklórne súbory 

predviedli umenie ľudových tancov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Štúrova esej 2015 

Maticou slovenskou zavŕšilo dopoludňajšiu časť osláv na pravé poludnie. 

O dve storočia späť 

Slnečné jesenné počasie hralo organizátorom do kariet. Krátko popoludní sa dedina vrátila späť v čase 

do obdobia 19.storočia. Obcou prechádzal historický sprievod, ktorého cieľom bola, okrem iného, aj 

prezentácia dobových odevov a jednotlivých vrstiev vtedajšej spoločnosti. Účastníci osláv mali možnosť 

na vlastné oči vidieť verné kópie štúrovcov vo vysokých čiernych cylindroch, štúrovskú mládež v dlhých 

červených šatách, šľachtické dámy v honosných róbach, či malé pážatá v bielych pančuchách. Sprievod 

sa zhromaždil pri závode na Ulici M. R. Štefánika, prešiel cez námestie popri evanjelickom kostole a 

okolo obecného úradu cez Riečnu ulicu späť na námestie, kde si Miestne kultúrne stredisko Uhrovec 

pripravilo predstavenie pod názvom Zatykač na Ľudovíta Štúra. 

 



Symbol národnej súdržnosti 

Približne o pol druhej prišli úctu najväčšiemu Slovákovi zložiť najvyšší ústavní činitelia. Ako prvý sa 

Štúrovej pamiatke poklonil a veniec k jeho pomníku na Nám. Ľ. Štúra v Uhrovci zložil prezident 

Slovenskej republiky Andrej Kiska. Ďalšie vence patrili, okrem iných, aj predsedovi Národnej rady 

Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu, predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi, ale aj zástupcom 

diplomatického zboru, medzi ktorými sa nachádzali veľvyslanci zo Srbska či Chorvátska. 

Nasledovala báseň Poďakovanie Ľudovítovi Štúrovi od Daniela Heviera prednesená majstrom Jurajom 

Sarvašom. Celonárodné oslavy narodenia Ľudovíta Štúra slávnostne otvorila starostka obce Uhrovec 

Zuzana Máčeková. 

Zuzanu Máčekovú vystriedal na pódiu prezident Andrej Kiska. Vo svojom príhovore označil Ľudovíta 

Štúra za „symbol národnej súdržnosti“, ktorý „dokázal pre národnú myšlienku nadchnúť ľudí.“ 

Odvolával sa na Štúrovu schopnosť spoločnosť nerozdeľovať, ale, práve naopak, spájať.   

Po prejavoch predstaviteľov vlády sa program nasmeroval do rodného domu Ľudovíta Štúra. 

Návštevníci tu mohli vidieť ukážku školského zariadenia ľudovej triedy z 19.storočia, v ktorej kedysi 

vyučoval Samuel Štúr, otec Ľudovíta. Ďalšiu časť expozície tvorila izba s historickým nábytkom, písacím 

stolom, posteľou a kolískou. Miestnosť napravo od vchodu zastrešovala informácie o živote Alexandra 

Dubčeka, taktiež rodáka z Uhrovca. 

 

Kedy sa Štúr vlastne narodil? 

V rodnom dome Štúra a Dubčeka bola návštevníkom k dispozícii informačná brožúra so základnými 

informáciami o romantickom národnom buditeľovi spracovaná Trenčianskym múzeom. Notoricky 

známe skutočnosti doplňuje odsek „Vedeli ste, že?“, z ktorého sa dozvedáme, napríklad, že Ľudovít Štúr 

veľmi dobre ovládal gitaru, fajčil a pil veľké množstvo kávy pri nočných vybavovaniach úradných listov 

alebo vysvetlenie, prečo sa dátumy narodenia Ľ. Štúra v rôznych zdrojoch líšia. Autor informačného 

letáka, doktor Jozef Karlík, uvádza, že „podľa rodinnej tradície sa Štúr narodil 28.októbra 1815, ale 

29.októbra 1815 bol zapísaný do evanjelickej cirkevnej matriky v Uhrovci“. 

Sobotná celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra pokračovala v nedeľu pietnou spomienkou na 

uhrovskom cintoríne a evanjelickými službami božími, ktoré kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku, doktor Miloš Klátik. Ukončením programu bola divadelná 

inscenácia Orol tatranský pod taktovkou docenta Juraja Sarvaša. 

 

 



Mladomanželia sú z roka na rok straší 

 

Kristína Antalová, 3. ročník Bc., 1. november 2015 | Spoločnosť  

 

 

 

Slovenky a Slováci si svadobný deň odkladajú  na neskôr. Vekový priemer snúbencov postupne stúpa. 

Počet uzavretých sobášov na Slovensku sa za desaťročie prakticky nezmenil. Priemerne sa každý rok zobralo 26 418 
párov. Kým v roku 2003 si svoje áno povedalo 26 002 žien a mužov, v roku 2012 ich bolo o štyroch viac. V predminulom 
roku sa počet uzavretých manželstiev znížil na úroveň 25 491, čo je porovnateľné s rokmi 2010 a 2011. Rokom svadieb 
by sa dal nazvať predkrízový rok 2008, keď bolo uzavretých 28 293 sobášov. Tu je jasne viditeľná spätosť ekonomickej 
situácie s počtom novomanželov, keďže svadba si zvyčajne vyžaduje vysoké výdavky. 

  

Pod čepiec neskôr 

Zatiaľ, čo počet uzavretých manželstiev je pomerne stabilný, vekové zloženie snúbencov sa v priebehu desiatich rokov 
zmenilo. Priemerný vek ženícha sa z 29 a pol roka, ktorý bol zaznamenaný v roku 2003, zvýšil na 33 rokov v roku 2013. 
Podobný trend zastihol aj nevesty. Ich priemerný vek sa rovnako zvýšil o tri a pol roka z 26 a pol na 30 rokov. Stabilne 
najviac manželstiev Slováci uzatvárajú vo veku 25 až 29 rokov, zaujímavá je však zmena na pomyselnej druhej pozícií. 
Kým do roku 2004 to u mužov bolo rozmedzie 20 až 24 rokov od roku 2005 sa začala presadzovať kategória tridsiatnikov. 
Slovenky sa do roku 2004 najčastejšie vydávali vo veku 20 až 24 rokov od roku 2005 je najviac 25 až 29-ročných neviest. 

Zábava, vzdelanie, kariéra až potom rodina 

Dôvodov, prečo sa vek mladomanželov postupne z roka na rok zvyšuje, je hneď niekoľko. Mladí ľudia uprednostňujú 
najskôr vzdelanie a študentský život a neskôr kariéru pred zakladaním si rodín. Hovorí dvadsaťjedenročná študentka 
Nina: „Aj keď sa s priateľom ľúbime, tak je podľa mňa skoro na takýto záväzok. Najprv chceme doštudovať a nájsť si 
prácu, a potom riešiť svadbu a rodinu, pretože ako každý normálny človek aj my dvaja chceme žiť samostatne a 
nezávisle. Momentálne je pre mňa dôležitejšia škola a vzdelanie ako rodina, ale samozrejme, že čím budem staršia, tým 
sa budú moje priority meniť. Mám veľa známych, ktorí majú deti už teraz, a nie všetci sú šťastní, pretože, áno, mať 
rodinu, dieťatko je požehnaním, ale na strane druhej vás to obmedzuje žiť ako ostatní mladí ľudia.“  

V súčasnej dobe je pre mladých ľudí výhodnejšie, dokonca nevyhnutné, uprednostniť kariéru pred rodinným životom. 
Prevláda názor, že najskôr treba dosiahnuť profesijné úspechy, finančne sa zabezpečiť, vyriešiť si bývanie, a potom sa 
vydať či oženiť a založiť si rodinu.  Na druhej strane stále existujú ľudia, pre ktorých je rodina dôležitejšia: 
„Neuprednostňujem vzdelanie ani kariéru, keby prišiel niekto, kto by za to fakt stál, všetko ostatné by šlo bokom. Pre 
mňa je rodina nadovšetko,“ hovorí o svojej budúcnosti dvadsaťtriročný Michal.  

Bez práce nie sú svadobné koláče 

Ďalším dôvodom, prečo mladí ľudia odkladajú manželstvo, sú výdavky na samotnú svadbu. Mnohí snúbenci si chcú 
svadbu financovať sami, aby tak predišli rodinným sporom, o tom kto dal koľko peňazí na svadbu svojho dieťaťa. Navyše 
niektorí rodičia by financie na svadbu svojho potomka ani nemali. “Väčšina rodičov by rada zaplatila svojim deťom 
svadobnú hostinu, avšak v dnešnej ťažkej dobe to niektorým rodičom nevychádza a nedokážu veci zariadiť tak, ako by 
si želali. V týchto prípadoch pripadá do úvahy kompromis malej svadby, ktorú by mohli rodičia zvládnuť, alebo sa 
neponáhľať so svadbou a počkať, kým bude finančná situácia lepšia,“ povedal na financovanie svadieb Pavol, 51 
rokov.  Práve preto si budúci mladomanželia čoraz častejšie šetria na svadbu sami. 

Skúška spoločného žitia 

Príčinou zvyšovania veku novomanželov je aj fakt, že veľa mladých ľudí žije spolu mimo manželského zväzku. Vyskúšajú 
si spoločný život a svadba príde neskôr, keď sú si istí, že chcú spolu žiť aj naďalej a spolužitie spečatia aj právne. 

 

 

 

 

 



Vitaj späť, Ľubo! 

 

Marek Kantorík, 3. ročník Bc., 9. november 2015 | Šport  

 

 

 

Slovenskí hokejisti začali zápas aktívne, zovreli Rusov v ich obrannom pásme. V rohu klziska sa dostáva 

k puku Jozef Stümpel, ktorý prihráva na ľavý kruh obrancovi. Strela. Puk skončil v bránke, no odrazil sa 

späť do hry. Zápas sa prerušuje, rozhodcovia sa radia a uznávajú gól. Slováci vedú vo finále MS 2002 

nad Rusmi 1:0! Takto strelil svoj asi najslávnejší gól v kariére obranca Ľubomír Višňovský. Samozrejme, 

mnohí mi budú oponovať, že dôležitejšie góly dal v NHL alebo v iných reprezentačných zápasoch. Kto sa 

však môže pochváliť tým, že skóroval už v 22. sekunde finálového duelu a jeho tím nakoniec zápas aj 

vyhral? 

 

Opäť na Slovane 

Skúseného obrancu, ktorý má v zbierke kompletnú medailovú zbierku zo svetových šampionátov, uvidia 

po pár rokoch znova aj diváci na Slovensku. „Višňa“ skúšal pred sezónou šťastie v Amerike, no 

neprebojoval sa do kádra aktuálneho šampióna Chicago Blackhawks. A tak si oblečie dres Slovana 

Bratislava. Veď preto. Fanúšikom totiž pred troma rokmi, počas výluky v NHL, sľúbil, že sa do klubu 

vráti a ukončí v ňom kariéru. 

„Mám problémy s chrbtom. Dúfam, že to zvládnem, konzultoval som to aj s lekármi, riskovať však 

nechcem. Prvá myšlienka bola, že ohlásim koniec. Sadli sme si však s generálnym manažérom Marošom 

Krajčim, aj manželka do toho niečo povedala. Napokon som zistil, že nechcem takto skončiť. Chcem ešte 

zažiť s ľuďmi víťazný potlesk,“ povedal obľúbený obranca pre web Slovana. Višňovský sa poctivo 

pripravuje mimo ľadu na návrat do akcie. Pred reprezentačnou prestávkou ešte nenastúpil, po nej by sa 

však mal okamžite zaradiť k oporám tímu. Jeho prítomnosť pomôže aj mladým hokejistom. Pre 

mnohých z nich je totiž vzorom. 

„Určite budem mať pred ním rešpekt, je to legenda slovenského hokeja. Budem sa od neho snažiť čo 

najviac naučiť a čo najviac sa mu vyrovnať,“ hovoril novinárom mladý obranca Slovana Patrik Luža. A 

teraz zostáva len veriť, že sa Višňovskému vyhnú zranenia. 

 

 

 



Namiesto kávy, zaplať čas! 

 
Simona Ondrejová, 2.ročník Bc., 9. november 2015 | Zaujímavosti  

 
 

 

Ako by to asi vyzeralo, keby sme namiesto ceny za kávu, čaj, či objednané pohostenie, zaplatili za čas, 

strávený v kaviarni? Vyšlo by nás to drahšie alebo lacnejšie? Skrátili by sme naše pobyty v kaviarniach, 

alebo práve naopak? Viac by sme si nápoje užívali? Na tieto hypotetické otázky však už odpoveď 

poznáme. 

Sieť kaviarničiek Ziferblat, ktoré našli svoje miesta po celej Európe a aj za jej hranicami, je stelesnením 

práve tohto fenoménu. Milé „čašníčky“, sú skôr dobrovoľníčky, ktoré vítajú turistov a so širokým 

úsmevom vysvetľujú ako to funguje. „Toto je teraz vaša obývačka, a toto vaša kuchyňa,“ sú ich prvé 

slová, keď vám do rúk vkladajú symbolický, imidžový, no nefunkčný budík. Samozrejme, kávu a čaj, či 

iné pohostenie si pripravujete sami. Prosto samoobsluha. Fakt, že menu je veľmi obmedzené je 

dôkazom toho, že tento útulný priestor slúži viac na rozhovory, prednášky a workshopy, než na 

nasýtenie hladných žalúdkov. V skutočnosti si môžete pripraviť len klasické druhy teplých nápojov. S 

jedlom je to náročnejšie. Treba sa prispôsobiť mesačnému kalendáru. Niekedy si môžete pochutnať na 

palacinkách, pudingu, praženici, či pečených gaštanoch. Inokedy sa uspokojiť s rôznymi druhmi 

sladkostí a slaností a zúčastniť sa spoločných posedení. Napríklad skupinovej tvorby na písacom stroji, 

alebo diskusií na tému modernej snahy o fyzickú dokonalosť. Či už sú tieto alternatívne prednášky 

lákavé, či nie, prítomnosť mladých socializovania chtivých ľudí je zaručená. 

Hodnota jednej minúty 

Priestor je útulný a plný pohodlných kresiel, umeleckých diel a hudobných nástrojov. Na tie si môžete 

zahrať, kedy len dostanete chuť a hanbiť sa určite nemusíte. Zhovievavé publikum vás ocení za každé 

spríjemnenie atmosféry. V Ziferblate sa nudiť určite nebudete. S partiou priateľov neváhajte využiť 

širokú ponuku spoločenských hier. Ak práve nemáte náladu na rozhovory s cudzími ľuďmi, aj vlastný 

tichý kútik pre seba a svoju knižku, laptop, či iné činnosti s istotou nájdete.  

Netradičné podniky nájdete v Ljubljane, Berlíne, Prahe, Londýne, Liverpoole, Manchestri, Sankt 

Petersburgu, Moskve, cyperskej Nikózií i v ďalekom New Yorku. Minúta strávená v podniku vás vyjde 

na 4 centy, keď natrafíte na akciu, len 3. Ak však prídete vo väčšej skupine, neminie vás množstevná 

zľava. Odčítajú vám niekoľko minút. Svet je bohatší už aj o takýto netradičný projekt. Hodnotu času v 

kaviarni už poznáme. Zhodnotiť už musí len zákazník, či sa mu to oplatí, alebo nie. 

 

 



Slovenský Robin Hood 

 
Romana Gogová, 1. ročník Mgr., 8. november 2015 | Zaujímavosti  

 
 

 

Myslí si že je atrakcia, ale ani to ho neodrádza. Pravidelne s dreveným lukom a šípmi v tulci zabáva 

svoje okolie. Tlmačan Patrik Hlavanda, sa už tri roky amatérsky venuje lukostreľbe. 

Ako ste sa k tomuto športu dostali? 

K lukostreľbe som sa dostal počas štúdia vysokej školy na Slovenskej technickej univerzite v Trnave. 

Partia chalanov z internátu chodila pravidelne strieľať. Párkrát ma zavolali so sebou. Postupne som sa 

lukostreľbe začal venovať intenzívne. Ale nie súťažne. 

Viem, že je niekoľko druhov lukostrelieb. Ktorej sa venujete vy? 

Zo začiatku som sa venoval streľbe z olympijských lukov, keďže som nemal vlastné náčinie a požičiaval 

som si ho od kolegov zo školy. Takže zo začiatku to bola moderná lukostreľba z laminátových lukov so 

zameriavaním a rôznymi inými vymoženosťami. Postupom času som ale začal inklinovať k tradičnej 

alebo aj historickej lukostreľbe. 

Prečo práve tradičná lukostreľba? 

Ja som dosť ovplyvniteľný človek. Stačí mi vidieť dobrý film, a hneď som z toho pobláznený. Aj pri 

tejto záľube to bolo tak. Keď som videl najnovší film Robina Hooda, zaujala ma klasická lukostreľba z 

anglických dlhých lukov. Očarilo ma to. 

Chceli ste sa hrať na Robina Hooda a strieľať z takých lukov ako má on? 

To úplne nie, ale tá historická lukostreľba ma zaujímala viac. Mňa vždy zaujímala história a obzvlášť 

vojenská. A v podstate toto bola zas len nejaká časť z vojenstva. Myslím, že ma to fascinovalo práve z 

toho dôvodu. 

Naštudovali ste si históriu a začali sa tomu venovať? 

V podstate áno. V prvom rade som si vyhľadával rôzne zdroje, aby som získal informácie o technikách 

a rôznom vybavení. K takejto lukostreľbe je v prvom rade potrebný luk z jaseňového alebo tisového 

dreva, klasické drevené šípy s operením z morčacích alebo husacích pier. 

To znie dosť draho. 

Áno je to drahý koníček. Len luk stojí okolo dvesto eur. K tomu, samozrejme, treba dokúpiť niekoľko 

šípov. Tiež treba mať chrániče a tulec, čo je vlastne puzdro v ktorom nosia lukostrelci šípi. Poznáte to s 



mnohých filmov, v ktorých ho majú lukostrelci na chrbte. To je ale len hollywoodsky mýtus. Tulce sa 

vždy nosia na páse pre efektívnejšiu streľbu. Mne ho šila moja mama z látky. Otravoval som ju až do 

vtedy kým mi ho neurobila. 

Z tradičného luku chodíte stierať sám, alebo je vás viac? 

Keď som sa tomu začal venovať mal som okolo seba pár nadšencov. Keďže som vybavenie mal len ja 

požičiaval som im ho a chodili sme si zastrieľať. V tom čase som mal dva kúpené luky a jeden čo som si 

vyrobil sám. Ich nadšenie ale postupne opadlo. Teraz už chodím len ja a myslím, že som dosť veľká 

atrakcia v našom malom meste. Alebo som pre mnohých čudák. Chodia sa na mňa pozerať najmä deti 

ktoré tipujú, či terč trafím alebo nie. 

Vy ste si sám vyrobili luk? 

Áno, jeden som sa pokúsil vyrobiť sám. Nebol úplne zlý, strieľal no nebolo to ono. Teraz ho už nemám, 

venoval som ho bratrancovi ktorého to tiež začalo zaujímať. Pokúsil som sa vyrobiť aj vlastné šípi, ale je 

to veľmi zložité. Ak sú nepresné, neletia správne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poďakovanie patrónke študentov 

 
Adam Čížik, 2. ročník Bc., 4. december 2015 | Editoriál  

 
 

 

November je zvláštny mesiac na mojej nástenke na Facebooku. Je to jeden z mála mesiacov, keď my baví 

pozerať príspevky a reálne sedím za modro-bielym diablom. Prečo? November je plný všelijakých 

sviatkov: 10.11. - narodeniny Námornej pechoty, 11.11. - svetový Deň Veteránov, 17.11. – Deň študentov. 

Okrem toho aj sviatky Vďakyvzdania, z ktorých sú všetci za veľkou mlákou na vetvy. Tlačia sa moriakom 

a ktovie čím všetkým, ďakujú za to či ono. Mal som veľa povinností, takže som robil čokoľvek iné, len 

nie to, čo bolo treba. Okrem iného som aj sedel a zamýšľal sa, za čo by som ďakoval ja, ak by som to tiež 

slávil. Ako študentovi mi napadla jedine noc. 

Niektorí by možno povedali, Wikipédia, alebo Google. Prípadne legálne alebo menej legálne 

povzbudzovacie prostriedky. Ale no tak... Nie je to práve noc, ktorá je svedkom ako potíme krv nad 

klávesnicou? Nie je to len jej milosť, že sa tieto „výšplechty“ menia na seminárne práce? A kto stojí pri 

nás keď sa semestrové učivo snažíme „nadrtiť“ za osem ťažkých hodín, za podpory kávy, energetických 

nápojov a iných povzbudzovákov. Nehovoriac o tom, ako krásne sa nám žije pod jej krídlami počas 

celého semestra. Záťahy, večierky, diskotéky, koncerty, kartové večery, posedenia pri káve, schôdzky 

z drahými polovičkami... nehovorte mi, že to robíte na obed. 

Tak teda v mene sviatkov, ktoré neslávim a ktoré úž dávno boli, ďakujem noci, že je tmavá, že ma 

inšpiruje a sprevádza na univerzitnej ceste. Ďakujem aj cukríkom Energit Pro řidiče, za to že robia 

zberateľské krabičky, ktoré mi dávajú ospravedlnenie na nákup enormného množstva, ďakujem aj káve, 

že je a čaju, že sa dá spáriť s rumom. Ale hlavne, drahá noc, patrónka študentstva, ty čo bdieš nad nami, 

stráž aj naďalej naše kroky a neuveď nás do pokušenia pracovať priebežne, lebo taká je vôľa nebies, že 

sa flákame a potom v decembri potíme kocky. 

Je tu terorizmus, je tu utečenecká kríza, hospodárska a isto iste ešte voľajaká ďalšia, je tu globálne 

otepľovanie, politici sa hádajú, ľudia sa milujú a nenávidia. Vysoká nezamestnanosť, rozvodov je viac 

ako svadieb, no skrátka všetko vyzerá nedobre. Ale kým bude súmrak tma a potom svitanie, myslím, že 

tento svet potrvá aj naďalej. 

 

 

 



Azerbajdžanské kontrasty 

 

Rastislav Boris, 3. ročník Bc., 3. december 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Krajina večného ohňa, kde sa stretáva Ázia a Európa, džípy obiehajú „žiguláky“ a 

rýchlokvasené mrakodrapy ukrývajú chatrče srdečných ľudí. Azerbajdžan zväčšuje svoj vplyv na svetovej 

mape. 

V priebehu storočí zanechali stopy na súčasnom Azerbajdžane neandertálci, Peržania, Rimania, Gréci, 

Arabi, Mongoli aj Turci, naposledy Rusi počas fungovania Sovietskeho zväzu. Storočia namiešali 

kultúrnu rozmanitosť, no najviditeľnejšie kontrasty pribudli až v aktuálnom tisícročí. Azerbajdžan leží 

pri Kaspickom mori, ktoré je prakticky slaným a najväčším jazerom na svete, a zároveň zdrojom ropných 

a plynových miliárd. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny vzrástol zo 7,3 miliárd amerických dolárov 

v roku 2003 na 73,6 miliárd v roku 2013. Rýchlosťou ekonomického rastu sa tak zaradili medzi svetovú 

špičku a do chudobnej krajiny zrazu prenikol chaotický luxus. 

 

Baku do obleku 

Hlavné mesto Baku leží priamo pri „kohútiku“, a tak sa zmenilo na stavenisko v priamom prenose. Vedľa 

sklenených mrakodrapov stojí mešita v orientálnom šate, kúsok odtiaľ chudobné chatrče s plechovou 

strechou. Spod okien luxusných hotelov odvážajú hromady tehál. V centre síce polievajú trávu každý 

deň, žienky čistia dlažbu a zábradlia, no na predmestiach sa túlajú vyhladovaní psi. Luxusné džípy 

obiehajú socialistické žiguláky alebo preplnené mikrobusy, iné typy áut akoby neexistovali. Muži v 

čiernych oblekoch zanedbávajú dopravné pravidlá, veď dvojprúdová cesta zvládne aj päť áut vedľa seba. 

Aspoň chodci sa držia za ramená na znak priateľstva. 

Do srdca 

Po ceste z Baku do srdca krajiny sa najprv znižuje počet pruhov na ceste, potom jej kvalita. Nie sú tam 

mrakodrapy, ale skromné príbytky plné srdečných ľudí. Nežijú z nerastného bohatstva, iba ľutujú 

ničenie životného prostredia. Žijú skromnejšie. Z ovocia, zeleniny a zvierat. Na tradičných trhoch kupujú 

nechladené kusy mäsa zo stolov. Na verejnosti hrajú šach alebo karty. Cítia hrdosť na skutočné srdce 

krajiny, ktorým je príroda. Zabudnuté dedinky v úrodných dolinách s vlastným životom a divoké, takmer 

nedotknuté kopce Kaukazu, siahajúce nad úroveň 4000 metrov nad morom. 

Desaťročia diktátu 

V Azerbajdžane prevažujú umiernení moslimovia, no oveľa väčšiu silu má tunajší kult osobnosti. 

Kormidlo moci drží už desaťročia rodina Alijevovcov, ktorá ovláda celú krajinu od najvýznamnejších 



ropných spoločností až po médiá. Podľa západných médií vlastnia luxusné jachty a majú účty v daňových 

rajoch. Vládnuca dynastia tvrdo prenasleduje opozíciu a kritikov. Po členoch rodiny pomenovali 

významné ulice, inštitúcie, letisko. Nadživotné portréty bývalého prezidenta Hejdara Alijeva, ktorý sa 

dostal k moci ako komunista a riaditeľ azerbajdžanskej KGB, visia na každom prestížnom rohu hlavného 

mesta. Nielen na uliciach, kde inak nie sú bilbordy, ale aj v hoteloch či na športoviskách.    

Ahoj Európa 

Porušovanie ľudských práv neskončilo ani po zblížení s Európou. Azerbajdžan organizoval v roku 2012 

hudobnú súťaž Eurovízia, v roku 2015 prvé Európske hry. V posledných rokoch sponzoruje priamo alebo 

cez ropné spoločnosti futbalové kluby Atlético Madrid, Lazio Rím a Sheffield Wednesday či organizáciu 

UEFA. V roku 2016 usporiada podujatie zo seriálu Formula 1, v budúcnosti chce hostiť olympijské hry a 

európsky futbalový šampionát. Aby toho nebolo málo, tak v pláne je aj výstavba novej najvyššej budovy 

sveta s výškou viac ako tisíc metrov na umelo vybudovaných ostrovoch v Kaspickom mori. 

Na zblíženie s Európou majú vrchní predstavitelia Azerbajdžanu zrejme dva hlavné dôvody. Prvým je 

vybudovanie cestovného ruchu, ktorý je iba v začiatkoch, no po vyčerpaní zásob nerastných surovín 

môže byť motorom ekonomiky. Zatiaľ hlavne na štýl Dubaja, no môže sa presunúť aj do prírody. Druhým 

dôvodom je možnosť dodávať zemný plyn do európskych krajín po zhoršení vzťahov s Ruskom. 

Azerbajdžan sa môže stať kľúčovým článkom na mape sveta, k čomu ho predurčujú história, poloha 

a nerastné bohatstvo. Problémom zostávajú otázky ľudských práv, životného prostredia a ekonomickej 

nerovnováhy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čo ponúka vianočná Praha 

 

Zuzana Uličná, 1.ročník Mgr., 3. december 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Praha, hlavné mesto Českej republiky, sa môže chváliť oveľa väčším počtom turistov, ako naše hlavné 

mesto. Kým som si ju však neprezrela, nevedela som prečo.  

Ja osobne som bola v Prahe už trikrát. Prvýkrát na koncerte mojej obľúbenej kapely. Iba na jeden deň, 

takže z mesta som nevidela nič. Druhýkrát som pristála na pražskom letisku na ceste z dovolenky, a opäť 

sa pre mňa Praha stala len zastávkou nakrátko. No a napokon tretíkrát, koncom novembra, kedy som si 

konečne Prahu užila tak, ako sa patrí. Ba čo viac, v príjemnej vianočnej atmosfére, ktorá už panuje v jej 

uliciach. 

Blízko a pritom ďaleko 

Napriek tomu, že Česká republika je našim susedom, Praha nie je tak blízko ako by sa mohla vďaka 

tomuto tvrdeniu zdať. Keď sa človek rozhodne vidieť nejaké nové miesto a vie, že na to môže využiť jeden 

voľný víkend, ktorý má, rozhoduje sa kam. Nemalo by to byť príliš ďaleko, aby sme nestrávili viac času 

cestovaním ako obzeraním pamiatok. Autobusom to do Prahy trvá vyše štyri hodiny, čo nie je málo, no 

ak sa rozhodnete privstať si a vyraziť skoro ráno, do Prahy prídete akurát včas. 

V centre za rozumnú cenu 

Napriek tomu, že v centre stojí ubytovanie vždy viac ako na okraji mesta, v Prahe sa človek dokáže 

ubytovať za príjemnú cenu v pekných podmienkach aj v centre. Podľa toho, aké sú vaše požiadavky 

nájdete apartmány, hotelové či hostelové izby už aj od dvadsať eur na noc. Čo je na fakt, že ste priamo v 

historickom centre naozaj prijateľná suma. Nie len ubytovanie je tu však za adekvátne sumy. Na 

porovnanie s Bratislavou, v Prahe sa lacnejšie ešte aj najete. Na rozdiel od centra Bratislavy, nemusíte 

do reštaurácii či barov vstupovať so strachom o váš obsah peňaženky. Pokojne zájdite do podniku 

napríklad priamo pod Orlojom, užite si krásny výhľad, chutné jedlo a nemyslite na to, koľko to bude stáť. 

Určite sa doplatíte. 

 

Vianočná atmosféra všade naokolo 

Praha je, nepochybne, mesto, ktoré je vždy plné turistov z celého sveta. Tomu sa tešia predajcovia 

suvenírov, umeleckých diel či pochúťok na ulici. No a kedy sú ľudia schopní utrácať najviac? Na Vianoce. 

Práve preto je aj vianočná Praha plná malých obchodíkov v každej rušnejšej ulici. Okrem tradičných 

suvenírov ponúkajú aj rôzne darčekové predmety, anjelikov, prasiatka či vianočné dekorácie. Všetko to, 

čo k vianočným trhom patrí. Najväčšou výhodou sú však v tomto chladnom počasí stánky s vareným 



vínom či vianočným punčom. Na potulkách medzi pamiatkami Prahy sa vám v takomto období horúce 

víno hodí viac akoby ste možno predpokladali. Do toho všetkého vám z každej strany hrajú nejaké tie 

vianočné koledy a atmosféra prehliadky mesta je hneď o niečo čarovnejšia. 

Pochúťky trhov 

Tak ako aj naše vianočné trhy, trhy v Prahe sú tiež plné omamných vôní. Na počudovanie som však 

zistila, že ich je dokonca viac. Kým u nás každoročne víťazia lokše a cigánska, v Prahe si pochutíte aj na 

špíze, klobáske, strapačkách, či trdelníku, ktorý rozvoniava naozaj na každom rohu. Okrem týchto 

pochúťok tu nájdete aj rôzne drobnosti a cukrovinky, ktoré sa zaručene oplatí ochutnať. Čo je však 

najväčšou výhodou je, že počet stánkov s občerstvením je v Prahe omnho viac než u nás. Aspoň niekedy 

sa tak vyhnete dlhočiznému čakaniu na vaše vysnívané jedlo a pred stánkom sa tak zdržíte iba pár minút. 

O to viac času máte potom na prehliadku tohto krásneho mesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krásy Durínska 

 

Ivana Hečková, 1.ročník Bc., 3. december 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Keď sa povie Nemecko, väčšine z nás napadnú mestá ako Berlín, Mníchov či Kolín nad Rýnom. Sú to, 

nepochybne, významné európske centrá, no popri nich v tejto obrovskej krajine nájdeme aj nemenej 

zaujímavé oblasti. 

Medzi šestnásť spolkových krajín patrí aj Durínsko. Nachádza sa v strede krajiny a rozkladá sa na ploche 

16 175 km². Hlavným mestom je Erfurt. Medzi ďalšie známe mestá patria Jena, Weimar, Gera 

a Eisenach. Až do pádu železnej opony bolo Durínsko súčasťou NDR,  a teda celého Východného bloku. 

Mesto Jena je druhým najväčším mestom tejto spolkovej krajiny. Jena je považovaná za univerzitné 

mesto rozprestierajúce sa na rieke Sála. Má okolo 104 tisíc obyvateľov a spomedzi nich je približne 25 

tisíc študentov. Nachádza sa tu prestížna Friedrich-Schiller-Universität Jena, ktorá poskytuje vzdelanie 

študentom zo všetkých kútov sveta. 

 

Bojoval tu aj Napoleon Bonaparte 

Jena sa nachádza v údolí, ktoré obklopuje nádherná príroda. Niektoré ulice sa nachádzajú na kopcoch, 

iné v doline. Z mesta sa dá podniknúť zaujímavá turistika do okolitých lesov. Neďaleko sa nachádza 

miesto slávnej napoleonskej bitky pri Jene – takzvaný Napoleonstein. Napoleon tu porazil Prusov a na 

kopci, pod ktorým sa odohrala bitka, nájdete pomník s pamätným dátumom 14. 10. 1806. 

Múzeum, vyhliadka či aquapark – to všetko tu nájdete 

V centre nájdete mestské múzeum, kde sú vystavené exponáty z rôznych období od praveku až po časy 

niekdajšej NDR. Za povšimnutie stojí Kostol sv. Michala, známy pre umelecké hodiny so 

„Schapphansom“, stvorením, ktoré sa vždy o celej hodine snaží uchmatnúť zlatú guľu. Keby sa mu to 

podarilo, mal by podľa legendy nastať koniec sveta.  Zavítať môžete aj do botanickej záhrady, planetária 

či aquaparku. Dominantou mesta je už niekoľko rokov kancelárska veža zvaná Jentower. Je to jediná 

stavba tohto druhu v celom meste a turisti majú možnosť vyviesť sa na jej vrchol a pokochať sa 

nádhernou panorámou. 

Hrad Wartburg obýval aj Martin Luther 

Asi 115 km na západ od Jeny sa na kopci týči hrad Wartburg. Preslávil ho najmä reformátor Martin 

Luther, ktorý na ňom istý čas pobudol ako chránenec šľachtica Juraja. Dnes hrad patrí do svetového 

dedičstva UNESCO a je sprístupnený pre turistov. Interiér hradu ponúka návštevníkovi pohľad do 

minulosti, keďže  niektoré časti expozície pochádzajú až z 12. storočia. Súčasťou klasickej prehliadky je 



aj hradné múzeum a nahliadnuť môžete do izby, v ktorej Luther kedysi preložil Bibliu. Voľne prístupná 

je vyhliadková veža, na ktorej vrchole vidíte celý okolitý kraj ako na dlani. 

Oplatí sa vyskúšať miestnu kuchyňu 

Tento kraj ponúka naozaj množstvo príležitostí na oddych, relax či dobrodružstvo. Oplatí sa ho navštíviť 

a spoznať miestne zvyky, kultúru ale aj kuchyňu. V miestnych stánkoch nájdete tradičné grilované 

klobásy. Študenti vám zasa odporučia tzv. ,,fritzky“. Jedná sa o obdobu našich hranolčekov, ku ktorým 

si môžete vybrať najrôznejšie omáčky a dressingy. Je to naozaj skvelá pochúťka vhodná cenovo najmä 

pre študentov. Ak sa však rozhodnete, že ju ochutnáte, musíte sa pripraviť na dlhý rad, ktorý sa pred 

týmto stánkom nikdy nezmenšuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cestou necestou 2015 

 

Petra Nogová, 2.ročník Bc., 30. november 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Cestovateľský festival po celom Slovensku putujúci od začiatku mesiaca, ukončil svoje turné v Pezinku 

24. novembra . Pre návštevníkov to bol už tretí ročník, čo tento jedinečný festival pravidelne zapája aj 

Pezinok do svojho programu po krajine. V každom meste bolo spektrum výstupov rôznorodé, rovnako 

ako ich počet. Okrem posledných výstupov z Indie, Kuby a Mongolska si mohli návštevníci v iných 

mestách pozrieť fotografie a vypočuť zážitky z Nórska, Indonézie, Nepálu, Etiópii, či Gruzínska. Ponuka 

bola naozaj pestrá. Cestovatelia prinášali mimo iné aj praktické rady, ak by ich niekto nadšený pre 

cestovanie chcel nasledovať. 

Indických sedem sestier 

Severovýchodná India pri hranici s Bangladéšom a Bhutánom sa delí na sedem veľkosťou podobných 

celkov, ktoré sa takto nazývajú. Tie na svojej pol ročnej ceste pochodil pešo, džípom alebo autobusom 

Michal Knitl, organizátor podujatia. Jeho prezentácia bola nabitá zážitkami. Prespal v ženskom 

kláštore, spoznal trasu, ktorou Dalajláma utekal v roku 1959, videl desiatky vojenských bunkrov z čias 

vojen s Čínou (1950-1960), pil tibetský čaj (maslo, voda a soľ) a ochutnal miestnu špecialitu - sušenú 

veveričku. Mimo hinduizmu ho na jeho ceste sprevádzalo náboženstvo Slnka a Mesiaca. V Asáme zažil 

oslavu nového roka a mal možnosť spoznať cez oslavu v Nagalande bývalých lovcov lebiek. Svoj výstup 

zakončil zostrihaným videom približujúcim cenné okamihy, ktoré sa nedajú vyjadriť slovami.          

 

Kuba za pár drobných. Je to možné? 

Igor Lopašovský ukázal, že existuje reálna možnosť, ako lacno uvidieť a precestovať (nielen) Kubu 

a nebudete musieť mať vo vreckách štyri výplaty. Jeho príspevok niesol praktické rady ohľadom dopravy, 

ubytovania, stravy a bežného fungovania v krajine pre každého „backpackera“, ktorý sa nebojí 

improvizovať. Jeho projekt Travel my homeland, kde si zobral za cieľ prejsť všetky obce a mestá 

Slovenska ho posunuli až k jednosmernej letenke do Panamy. Odtiaľ viedla cesta do Kostariky, Kuby 

a Nikaraguy. Vďaka jeho spracovaniu každý videl najväčší bangeejumping v Latinskej Amerike, 

potápanie sa na ostrove Utila alebo cestovanie kamiónom a v krátkom videu fascinujúci život tejto 

pomerne kontroverznej krajiny.            

„Z paneláku do sedla“ 

Po prestávke nasledoval posledný výstup večera a celého festivalu,  ktorý uviedol Dodo Kordík a venoval 

sa jeho ceste a samotnému zrodu, na prvý pohľad, bláznivého nápadu precestovať Mongolsko na koni. 



Priblížili realizáciu tohto projektu a previedli divákov cez svoj projekt Slovak Nomads 2010. Obsahuje 

cestu vnútorným Mongolskom až po mesto Tsetserleg na juhovýchode. Púť piatich mladých Slovákov 

cez mongolskú krajinu obsiahnutá v jednom mesiaci prinášala nový pohľad na zdanlivo nezaujímavú 

krajinu. Asi 700 kilometrov po štáte, o ktorom mnohí Slováci vedia len že existuje. Príspevok ukončili 

ukážkou o použitom vybavení obohatenom o tradičné kúsky z Mongolska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kráľovstvo ľadovcov sa topí pred očami 

 

Petra Ondrišáková, 3.ročník Bc., 30. november 2015 | Cestovanie  

 

 

 

Koruna kontinentu. Aj tak nazývajú národný park Glacier, ktorý leží na severozápade Spojených štátov 

na hranici medzi USA a Kanadou, v štáte Montana. Tento názov si zaslúži vďaka Skalistým vrchom, 

ľadovcovým jazerám, štítom, hrebeňom a nekončiacim lesom plných divokých zvierat. Výnimočnou ho 

robí obrovská populácia medveďov, losov a mnohých ďalších druhov. Nocou sa ozýva zavýjanie vlčích 

svoriek. Ojedinelá nie je ani polárna žiara, celoročný sneh na vrcholkoch štítov a pozostatky tisícročných 

ľadovcov. Prezývaná „Big sky country“ či „Land of Shining Mountains“ je Montana štvrtým najväčším 

štátom, ale jeho populácia sa radí k najredším. Ekosystém ľadovcového kráľovstva sa však posledné 

desaťročia začal meniť. Na vine je ich topenie kvôli globálnemu otepľovaniu. 

Ako to celé začalo? 

Priemerná ročná teplota na celom svete vzrástla o 0,8°C. Montana však za posledné roky zaznamenala 

takmer dvojnásobne zvýšenú ročnú teplotu ako je celosvetový priemer (1,4°C). Z pôvodného množstva 

približne 150 ľadovcov – počtu, ktorý bol odhadnutý okolo roku 1850 ostalo dnes už asi len 25 ľadovcov 

s rozlohou väčšou ako jeden hektár. Do roku 2030, teda v priebehu najbližších 15 rokov sa predpokladá 

zmiznutie ďalších. Všetky ľadovce by teda mohli byť preč už v priebehu niekoľkých nasledujúcich dekád. 

Vedci z U.S. Geological Survey označujú Národný park Glacier za výskumné laboratórium skúmania 

vplyvu globálneho otepľovania. Rozdiely medzi digitalizovanými fotografiami zo začiatku 20. storočia, s 

fotografiami zhotovenými dnes sú viditeľné voľným okom. Grinnel Glacier, ľadovec, ktorý býva 

označovaný ako srdce národného parku meral v roku 1850 takmer tri kilometre štvorcové. Na 

fotografiách zo začiatku 20. storočia vyzerá ako súvislá, obrovská ľadovcová plocha, rozprestierajúca sa 

po pohorí. 

Ako vyzerá dnes vidno na fotografií. Z ľadovca ostala plocha s rozlohou necelého kilometra, zvyšok sa 

roztopil. „Vyliezli sme 5-6 metrov na bok ľadovca a báli sme sa, aby ľad nepadal na našich ľudí. Teraz už 

nesiaha ani po kolená,“ spomína americký geológ Dan Fagre z U.S Geological survey. Hoci Grinnel 

Glacier patrí k najznámejším ľadovcom parku, o niekoľko desaťročí môže byť len spomienkou na starých 

fotografiách. Indiánsky kmeň sídliaci v neďalekej rezervácii dokonca nehovorí o topiacich sa ľadovcoch, 

ale o ľadovcoch umierajúcich. 

Globálne otepľovaníe 

Hoci téma globálneho otepľovania už v bežnom človeku nevyvoláva adekvátnu reakciu, je nutné si 

uvedomiť, že tak veľká zmena, ako je topenie ľadovcov má vplyv na celý ekosystém. Zmena teploty 



ovplyvňuje život každého druhu a môže viesť až k vyhynutiam celých populácií. Globálne otepľovanie a 

čoraz horúcejšie letá majú vplyv aj na zvýšené riziko lesných požiarov. Leto 2015 dokonale ilustrovalo 

tieto zmeny, keď celou Amerikou otriasli niekoľko týždňov trvajúce lesné požiare na rozlohe až do 19 

kilometrov štvorcových v srdci národného parku. Evakuované boli obrovské oblasti a dym z požiarov sa 

vznášal nad veľkou časťou parku vyše týždňa ako nemiznúca, hustá hmla. 

Globálne otepľovanie ako jeden z najaktuálnejších environmentálnych problémov je známy každému. 

Ale uvedomiť si, ako ovplyvňuje konkrétne miesta a aké sú jeho dopady je už náročnejšie. Topenie 

ľadovcov je pre nás často pojem abstraktný a vzdialený, uvedomenie môže prísť až keď na vlastné oči 

uvidíme zbytky toho, čo boli ešte v minulom storočí majestátne ľadové masívy. Aj John Steinback 

povedal: „Som zamilovaný do Montany. Mám obdiv, rešpekt, uznanie, dokonca i náklonnosť k ostatným 

štátom. Ale s Montanou je to láska. A je náročné lásku analyzovať, keď ste zamilovaný.“ Každý, kto vkročí 

do Montany sa zamiluje. A to, čo milujeme, stojí za to chrániť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metro 2033 – panoptikum ľudstva pod plášťom sci-
fi 

 

Adam Čížik, 2.ročník Bc. , 28. december 2015 | Kultúra  

 

 

 

Kniha Metro 2033 vyšla už pred niekoľkými rokmi, a aj od dátumu vydania voľného pokračovania – 

2034 už prešlo dosť času. Asi sa pýtate, prečo teda recenzujem až teraz. Jednoduchá odpoveď – júni sa 

v Rusku konečne objavila očakávaná 35-ka, a ja netrpezlivo čakám, kedy sa dostaví k nám. A tiež chcem 

poukázať na nadčasovosť odkazu, ktorý sa vo svetle posledných dní zdá dôležitejší, než kedykoľvek 

predtým. 

 

Autor Dmitry Glukhovsky napísal viacero sci-fi kníh, ale práve Metro 2033 ho preslávilo po celom svete. 

Kniha vyšla v Rusku v roku 2005. Na jej námet bola vytvorená aj rovnomenná počítačová hra, na ktorej 

scenári sa podieľal sám Glukhovsky. O štyri roky neskôr vydal ďalšiu knihu – Metro 2034, príbeh 

odvíjajúci sa paralelne popri prvej knihe. Síce sa objavujú viaceré známe postavy, zápletka nenadväzuje 

na udalosti predchádzajúceho dielu. 2034-ka už zďaleka nezožala taký úspech, hoci príbeh bol veľmi 

dobrý, chýbala tomu druhá vrstva, ktorú 2033-ka mala. 

Hra Metro 2033 si získala mnoho fanúšikov a tak niet divu, že našla svoje pokračovanie – Metro Last 

Light. Na scenári spolupracoval aj Glukhovsky, hoci hra nevychádzala z jeho kníh, iba nadväzovala na 

2033. A práve pri písaní si uvedomil, že dej ktorý stvoril chce rozviesť aj ďalej, a tak sa zrodilo Metro 

2035. 

Postavy žijú v moskovskom metre 

Celý sled udalostí odštartovala však 33-ka. Dej sa odohráva v roku 2033, ak by to náhodou niekto 

nepochopil z názvu, 20 rokov po nukleárnej svetovej vojne, v ktorej sa ľudstvu konečne podarilo vyhubiť 

samo seba. Takmer. Asi desaťtisíc ľudí stále žije v moskovskom metre, nevediac, či sú posledným 

ostrovom ľudstva. Na povrchu sa viac žiť nedá – rádioaktivitou otrávený vzduch, voda a nové živočíšne 

druhy, oveľa lepšie prispôsobené novému svetu. Poslední potomkovia pyšného pádu tvorstva – 

človeka – musia spoliehať na pár dobrodruhov, ktorí vychádzajú na povrch, aby priniesli pod zem palivo, 

muníciu, drevo na oheň, a ak je na to priestor – knihy. 

Hlavnou postavou je Arťom, mladý muž, ktorý sa síce narodil ešte na povrchu, ale pamätá si veľmi málo. 

Žije na okrajovej stanici, ktorú ohrozujú nebezpeční mutanti, podľa niektorých nová evolučná vetva 

človeka – Homo Novus. Na stanici sa objavuje tajomný, nebezpečný muž, ktorý si hovorí Hunter. 

Odchádza za hranice človekom ovládaného sveta, aby sa pokúsil zničiť novú hrozbu. Arťomovi zverí 



jedinú úlohu – v prípade neúspechu odniesť jeho odkaz mužovi menom Mlynár na stanicu Polis. Po 

troch dňoch márneho čakania sa Arťom vydáva na nebezpečnú púť, aby zachránil rodnú stanicu, 

a možno aj posledné zvyšky ľudstva. Púť, ktorá kedysi trvala slabú hodinku blýskavým vlakom, v tomto 

svete trvá celé týždne a najčastejšie sa nekončí šťastne. 

Autor zavrel celé ľudstvo do jedného metra 

Zatiaľ to vyzerá ako obyčajný klišé príbeh, však? Uznávam. Čím však kniha ohúri je jej spomínaná druhá 

vrstva. Glukhovskému sa podarilo do tunelov a staníc moskovského metra zavrieť celé ľudstvo, a na kosť 

odhaliť jeho podstatu a slepú hlúposť. A práve Arťom je dokonalým nástrojom na jej odhalenie. Vie síce 

čítať a písať, pozná niečo z dejín antického Grécka a Ríma, ale jeho otčim mu viac dať nedokázal. Jeho 

myseľ tak predstavuje tabulu rasu – nepopísanú dosku, na ktorú sa snažia podpísať všetky tváre aké len 

ľudstvo nadobudlo. 

Nevie nič o náboženstve, o politike o dejinách či kultúre. Má len hmlistú predstavu, čo sa skrýva pod 

pojmami rieka, či hory. Predstavuje človeka, ktorý spoznáva ľudstvo. Metro nefunguje ako obrovský 

protiatómový kryt. Časom sa zmenilo na svet, kde vyrástli samostatné malé štáty s rôznymi ideológiami, 

a kde univerzálnym platidlom sú náboje. Dokonca v metre zúrila rok trvajúca vojna. Áno, ani apokalypsa 

nám nezabránila, aby sme sa vraždili kvôli ideológii. Komunizmus, demokracia, nacizmus, stanice, 

ktorým vládne anarchia a organizovaný zločin, rôzne menšie konfederácie a aliancie, nezávislé 

priemyselné stanice, a napokon Polis. Zoskupenie štyroch staníc, ktoré predstavuje klenot nového sveta. 

Jediné a posledné miesto, kde si ctia kultúru a vzdelanie, a kde uchovávajú krehké spomienky na zašlú 

krásu a slávu sveta. Arťom to všetko spoznáva, stretáva sa s názormi a ideológiami, ktoré sú pre nás 

známe, ale pre neho úplne nové. Nerozumie im. Prídu mu nezmyselné. Svoje sa mu snažia povedať 

náboženskí fanatici, rasoví extrémisti, jednoduchí vojaci aj intelektuáli. Cestou za svojím poslaním si 

poupravuje vlastné myslenie, prijíma niektoré myšlienky, vysmieva sa iným. 

Čitateľ uroní slzu za mŕtvym svetom 

Glukhovsky nám predstavuje všetky tváre človeka v nahote. Všetky myšlienky a pomyselné veci, pre 

ktoré sa dokážeme hádať, zabíjať a nenávidieť už tisíce rokov. Stavia ich do svetla absolútnej absurdity. 

Núti čitateľa zamyslieť sa a pokrútiť hlavou. A tiež ho núti uroniť slzu za mŕtvym svetom, ktorý sa zdá 

večný, ale je krehkejší ako inovať. 

Arťomova cesta vedie aj cez povrch. Cez nehostinné ruiny mŕtveho a nepriateľského mesta, ktorému už 

viac nevládne človek, ale zákon silnejšieho. A keď Arťom obdivuje ruiny budov, ich mohutnosť, keď stojí 

uprostred rozbombardovanej cesty, a predstavuje si ako po nej idú autá, ako sa slnko odráža od okien, 

ako ľudia chodia, smejú sa a neboja sa o každodenné prežitie, cíti v očiach slzy. A máte ich tam aj vy. 

Núti nás to k obdivu nad nádherou nášho sveta, ktorý sa nám môže zdať niekedy škaredý. Ale človek, 

ktorý oblohu videl iba ako malý chlapec nás svojím obdivom k troskám podnecuje k láske k všetkému 

okolo nás. 



To je presne ďalšou vrstvou knihy – odkaz o krehkosti. Arťom miluje počúvať spomienky starších, ktorí 

s nostalgiou a smútkom hovoria o tom, ako žili pred tým. Počúva dvoch mužov, ktorí spomínajú na 

zmrzlinu, na úsmevy dievčat a krásu slnečného leta. Počúva starca, ktorý prednášal na univerzite 

o veciach, ktoré v novom surovom svete nemajú miesto, počúva spomienky veteránov Afganistanu. Ich 

pieseň o padlých kamarátoch a nerozumie jej. Čitateľa zamrazí krehkosť, akú má náš svet, naše poznanie 

nadobudnuté za tisíce rokov, naša kultúra a jej rôznorodosť, ale aj obyčajné veci, ktoré sa zdajú 

maličkosťami. V metre sa rodí nová generácia, ktorej oblohou je začadený strop, a ktorých svet sa dá 

odmerať obyčajnými krokmi. Deti už nepoznajú význam slov slon, les, slnko. Nepoznajú chuť zmrzliny, 

ani nekonečnú hĺbku nočnej oblohy, krásu oblakov a ani nežný dotyk dažďa. Ako sa vyjadrila Anna, 

postava hry Metro Last Light: „Tieto vlaky bývali bežnou vecou, naším deťom pripadajú ako zázrak. 

A ich deti si budú myslieť, že to stvorili bohovia.“ 

Ľudstvo v zrkadle budúcnosti 

Metro 2033 je zdanlivo jednoduchá science fiction. Ale donúti obdivovať jednoduché veci ako obyčajné 

jablko, dokonalosť stavieb a zároveň nechápavo krútiť hlavou nad našou hlúposťou a túžbou zabíjať sa 

pre žabo-myšie spory, zatvárajúc oči pred neodvratnou katastrofou. Stavia človeka do pozície padlého 

zvieraťa, ktorý kedysi vládol svetu, zničil ho,a dožíva zalezený v podzemí. A to je to, čo robí túto knihu 

fantastickou. Stavia nás pred zrkadlo v ktorom vidíme svoju budúcnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vytvorte novú Zem 

 

Hana Kuchárová, 1. ročník Mgr., 25. december 2015 | Kultúra  

 

 

 

Stalo sa ti niekedy, že si sa zobudil a nemal si chuť začať nový deň? Možno si postrehol, že tvoje myšlienky 

sú čoraz negatívnejšie. Obviňoval si z toho všetkých, len nie seba. Podľahol si sile svojho ega. 

Nechal si sa chytiť do pasce vonkajšieho sveta, ktorý nemá nič spoločné s tvojím „Ja“. Takúto teóriu 

o strácaní a opätovnom hľadaní zmyslu života ponúka Eckhart Tolle vo svojej knihe Nová Zem. 

Z konca urobil začiatok 

Nemecký autor, duchovný učiteľ, univerzitný profesor  a mnoho ďaľších prívlastkov by sa dalo k menu 

Tolle priradiť. Svoju osobnú skúsenosť s depresiami a negatívnymi stavmi mysle, ktoré takmer skončili 

samovraždou, sa mu nakoniec podarilo premeniť na silu a chuť žiť. Čo je ešte dôležitejšie, našiel cestu, 

ktorou svoje vlastné poznanie posúva ďalej. Autora si možno spájate so známejším titulom Sila 

prítomného okamihu. Kniha Nová zem sa však stala ďaľším bestsellerom, ktorý otvára oči tisíckam ľudí 

po celom svete. 

Viete, že ste? 

Nová zem je akousi príručkou. Nepovie vám však, urobte to a to, aby ste sa stali šťastnými. Povedzte 

svojim rodičom to a to, aby vo vás videli lepšieho človeka. Ukážte kamarátom to a to, aby vás prijali. 

Naopak, táto kniha vám ukáže, že ani jedna z vecí, ktoré sa formálne odohrávajú vo vašom živote, 

nedeterminujú vašu osobu. Ak pociťujete dlhodobé problémy a nedokážete sa vyrovnať s tým, kým ste, 

v prvom rade si uvedomte, že STE. Ste tu každou bunkou svojho tela, ste nekončené množstvo malých 

čiastočiek, ktoré vytvárajú veľkú bytosť. 

Ego v hlavnej úlohe 

V hlavnej úlohe knihy Nová zem je ego, ktoré sa môže prejaviť v každom z nás. Ak sa podľa Tolleho 

necháte ovplyvňovať myšlienkami, reakciami okolia, ak sami všetkému, čo vidíte, priraďujete nálepky, 

ste obeťou svojho ega. Ste nevedomí. Vaše ego neustále bojuje o prežitie, chce súdiť, chce sa s niečim 

identifikovať, nechce vám dovoliť byť slobodnými. Echkart Tolle tvrdí, že ak toto pochopíme, začneme 

sa zaujímať o nový svet. Budeme naplnení láskou. Budeme schopní prijať sami seba. Dokážeme zatvoriť 

oči a zároveň sa nenechať pohltiť vonkajšími vplyvmi. Vytvoríme Novú zem.  

 

 



Skazený New York s Údolím bábik 

 

Romana Gogová, 1.ročník Mgr., 19. december 2015 | Kultúra  

 

 

 

Hoci jej prvým románom bola kniha Údolie bábik, čitateľ aj tak nemá pocit, že sa mu do rúk dostala 

autorská prvotina. Asi preto sa stala jednou z najpredávanejších kníh všetkých čias. 

Jacqueline Susann bola prvou autorkou, ktorej New York Times zaradil do rebríčku bestsellerov tri po 

sebe vydané romány. Prvý z nich, ktorý sa na tento rebríček dostal, je práve román Údolie bábik, ktorý 

vyšiel v roku 1966. Slovenský preklad vydalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ v roku 1970. V roku 

2001 knihu zase vydal Ikar. Aj keď názov môže znieť až rozprávkovo, žiadne šťastné konce v ňom 

nehľadajte. Práve naopak. 

 

Kariéra a „bábiky“ ich zničili 

Anne, Neely a Jennifer sú plné snov, ideálov a mladíckej energie. Chcú sa presadiť, vybudovať si kariéru a neskončiť len ako žienky domáce 

s deťmi na krku. Anne po prisťahovaní do New Yorku z nenávideného Lawrencevillu, spozná vyhorenú 

herečku, ktorej pýcha nedovolí vidieť jej pád. Vtedy ani len netuší, ako jej bude o pár rokov rozumieť. 

Vďaka talentu sa z nej stane úspešná televízna hlásateľka. Na život sa pozerá s odstupom a realisticky, 

no na lásku hľadí cez hrubé ružové okuliare. Aj keď zlomí pár mužských sŕdc, sebe v znamení lásky ublíži 

najviac. 

Príbehy troch dievčat sa v knihe prelínajú a zapadajú v ucelené svedectvo doby. Jennifer je síce krásna, 

no málo talentovaná na to, aby sa ako herečka presadila. Krása jej však napomôže k tomu, aby jej kariéra 

nabrala neočakávaný rozmer. Jej život zasiahne vážna choroba. 

Neely je asi najenergickejšia a tiež najmladšia zo všetkých dievča, no veľa talentu tiež nepobrala. Vďaka 

Anne sa jej ale podarí získať vytúženú úlohu na Broadwayi. Neelina kariéra sa rýchlo rozhorí a začne jej 

do hlavy stúpať sláva. Keď sa k tomu pridá ešte osamelosť, problém je na svete. 

Závislosť od bábik 

Každú z hrdiniek, už ako dospelú ženu, životná situácia, ktorá sa zdá bezvýchodisková, doženie k tomu 

istému. Okúsia silu farebných „bábik“. Pilulky im pomôžu prekonať ťažké životné situácie a útrapy. No 

závislosť sa dostaví veľmi rýchlo. Aj keď slastným „bábikám“ najdlhšie odoláva práve Annie, podľahne 

ako prvá. 



Svedectvo ženskej mysle 

Všetky hľadali to isté a nakoniec boli ochotné vziať to druhej len aby boli šťastné. Chceli úspech, bezpečie 

a lásku. Na chvíľu sa to každej z nich podarilo, no nebolo ľahké si to udržať. Kniha je svedectvom ženskej 

mysle, vďaka nej môže každý vedieť, čo prežívajú, ako sa cítia a čo už je na nich priveľa. Postupne každá 

z hrdiniek rezignuje a odovzdá sa osudu. Autorka perfektne vypracovala charaktery postáv. Nie sú to len 

hlavné hrdinky knihy. Sú to reálne ženy a cítia skutočné pocity. Vieme sa do nich vcítiť, milovať ich či 

nenávidieť. Pretože sú skutočné, aj keď len na stránkach kníh. Exkurz do dávneho New Yorku je bez 

cenzúry a presne popisuje dobu a spoločenské vrstvy. Veď všetky tri dievčatá sa z existenčného minima, 

keď si dokážu prenajať len jednu malú izbu s telefónom na chodbe, dostanú až do luxusných 

apartmánov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Čo sa stalo, sa neodstane...“ 

 

Michal Mário Šťastný, 3. ročník Bc., 19. december 2015 | Kultúra  

 

 

 

Macbeth je obávaný škótsky bojovník, ktorý sa nebojí zúrivých bitiek. Keď si na vresovisku vypočuje 

veštbu, že bude budúcim kráľom, uverí. Netuší, akú veľkú cenu bude musieť zaplatiť. Cestu ku korune 

dláždi smrť a úklady, ktoré nakoniec pohltia Macbetha i jeho ctižiadostivú ženu. 

Film v réžii austrálskeho filmového a divadelného režiséra a výtvarníka  Justina Kurzela stavia na 

pomalosti. Na množstve času a ticha, ktorým vytvára priestor pre diváka. Priestor na pochopenie. A ak 

nie pochopenie, tak aspoň myšlienky. Vo filme vás prekvapí štedrá dávka ticha. Ohlušujúceho ticha, 

ktoré ani na sekundu neprestáva nudiť, je veľavravné a má svoj nenahraditeľný význam. V kine nie sú 

tiché scény väčšinou rešpektované. Pri tomto filme však bolo počas nich možné počuť aj spadnutie 

špendlíka. 

Kamera Adama Arkapowa v prísnom tichu sleduje obrovské detaily. Detaily drsného stredovekého 

Škótska, so všetkým jeho vlhkým chladom a severskou temnotou. Občas používa farebné filtre, 

konkrétne krvavočervený, ktorý vytvára v kontraste s mŕtvymi, sivými kameňmi Škótskej vysočiny 

znepokojivý obraz. 

V prvej polovici filmu je málo slov. A ak sa objavia, tak sú vo veršoch, rovnako ako po celý zvyšok filmu. 

Podfarbené strhujúcou hudbou od Jeda Kurzela. 

„Hnus je krása a krása je hnus.“ 

Hriech, ktorým je pošpinená všetka krása ktorú Macbeth náhle získava cíti divák v žilách. Každá 

pompézna scéna je prestrihaná spomienkami na vraždu, prešpikovaná výčitkami a odkazmi na hnus, 

ktorý jej predchádzal. Teda z krásy nemá v žiadnej scéne čistý estetický zážitok. Čo ako sú scény 

zachytávajúce minimalistický luxus stredovekých interiérov nádherné a detailné. 

Slávne tri čarodejnice nie sú v tomto filme vyobrazené ako staré, všivavé bosorky s bradavicami ako to 

bolo vo filmových interpretáciách Macbetha od Orsona Wellesa či Romana Polanskeho. Kurzel nám 

ukazuje trojicu žien, ktoré sú skôr prorokyňami, veštkyňami, ktoré poznajú budúcnosť, ale nepripravujú 

žiadne magické odvary ani iným spôsobom nezasahujú do deja. 

„Kvetina, v ktorej číha had.“ 

V snímke žiari súčasná herecká elita. Michael Fassbender, ako herec stvorený pre role tragédov, podáva 

očarujúci výkon. No ešte lepší má na svedomí Marion Cottilard. Táto subtílna francúzska herečka bola 

pre film perfektnou voľbou. Jej nevinná, podmanivá a v štyridsiatich rokov stále nestarnúca tvár je 

ideálnou na zobrazenie ženy - kvetiny, v ktorej číha had. 



Radosť z návštevy kina mi vždy kazí „ne-kultúra“ jeho ostatných návštevníkov. Pukance, nápoje, 

mľaskanie, šuchotanie, smartfóny svietiace do očí či v neposlednom rade nemaskovaná, hlasná vrava, 

v lepšom prípade šepot. 

Predpokladal som, že na nového Macbetha pôjde do kina užšie profilovaná skupina divákov, no nečakal 

som, že z kina odídem s pocitom, s ktorým bežne odchádzam z divadla alebo baletu. Presne stotrinásť 

minút stačilo na takmer úplne vytrhnutie z reality. 

Adaptácia tragédie vznikla v koprodukcii Veľkej Británie, USA a Francúzska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nepotrebuje tri svetové jazyky, stačí jej iba jeden 

 
Henrieta Mihalková, 1. ročník MGR., 8. december 2015 | Kultúra  

 
 

 

Tam, kde sa nedohodnete domácim jazykom, nastupuje esperanto,“ myslí si Anna Iváková, ktorá sa 

tomuto umelo vytvorenému jazyku venuje už od čias základnej školy. Hovorí rusky, nemecky a ako 

samouk sa venovala aj taliančine a angličtine. Podľa Anny Ivákovej je gro esperanta v románskych 

jazykoch, no najviac inklinuje ku španielčine. Esperantistka doň prekladá slovenskú poéziu a 

spoluorganizuje podujatia na jeho podporu. Hoci sa zdá, že o esperante takmer nepočuť, predsa sa s ním 

dá dohovoriť všade na svete.  

 

Rozhovor s cudzincom sa asi najčastejšie začína anglickou otázkou Do you speak 

English?. Vy sa prihovárate v esperante? 

Ak vyčerpám jazyky, ktorými sa viem dohovoriť, potom u mňa nastupuje esperanto. Stalo sa mi to pri 

stretnutí s Francúzmi. Spýtala som sa ich, hovoríte esperantom? Nevedeli. Esperanto má prvky aj 

z francúzštiny, takže sa mi nakoniec podarilo im vysvetliť cestu. 

Koľko jazykov by mal človek ovládať, aby pochytil esperanto? 

Gro esperanta je v románskych jazykoch. Čiže ak viete španielčinu, taliančinu, francúzštinu, tak nemáte 

problém. Aspoň jeden z týchto jazykov postačí aby ste rozumeli. Podľa môjho názoru najviac esperanto 

inklinuje ku španielčine. 

Nevytráca sa esperanto z povedomia ľudí? Mám pocit, že sa mu venuje už len veľmi málo 

ľudí. 

Nie, to určite nie. Naopak, existujú projekty, ktoré majú veľký úspech, napríklad webová stránka 

esperanto.net. Organizujú sa aj rôzne podujatia – Zamenhofov večer alebo svetové kongresy 

esperantistov. Na poslednom kongrese v Lille, bolo asi 4000 účastníkov z celého sveta. Na budúci rok 

bude zase v Nitre 101. svetový kongres esperanta. Očakávame asi 2000 účastníkov. Počet esperantistov 

sa nedá spočítať. Veď skúste zrátať listy na strome a na všetkých stromoch len u vás doma v záhrade. 

Jednoducho je to nemožné. 

Dočítala som sa, že vo svete môžu byť tak dva milióny esperantistov. 

Veľa ľudí esperanto vie, ale jednoducho sa k nemu nehlási a nepoužíva ho. Možno je to ešte pozostatok 

z bývalého režimu, kedy bolo esperanto, podobne ako aj iné jazyky na „indexe“. Každý človek, ktorý 

ovládal viac jazykov bol automaticky evidovaný. Ale na druhej strane, takí, ktorí na esperanto zanevreli, 



sa k nemu dnes navracajú. Ja som mala iba dlhšiu pauzu. Nezúčastňovala som sa všetkých stretnutí, ale 

som si iba vyberala podľa toho, ako mi to pracovné zaneprázdnenie dovolilo. Teraz chodím na stretnutia 

esperantistov, prekladám ak mi to čas dovolí a „kopne“ ma Múza. 

Rozprávajú sa slovenskí esperantisti len v esperante? 

Keď sa stretneme, tak sa obyčajne rozprávame dvojjazyčne – aj po slovensky, aj v esperante. Vždy sa 

nájdu noví ľudia, ktorí sa ešte len začínajú učiť. Tí čo jazyk vedia, im to zase prekladajú a pomáhame si 

navzájom. 

Láka teda esperanto aj mladú generáciu? 

Áno. Mládež konečne zisťuje, že s týmto jazykom sa dá ísť do sveta. Nemusíte vedieť ďalších päť jazykov 

alebo tri... Samozrejme, je dobré vedieť cudzie jazyky, ale ak hovoríte esperantom, je to bonus. Tam, kde 

sa nedohodnete domácim jazykom, nastupuje esperanto. 

Kde sa mohol kedysi záujemca učiť esperanto? Existovali esperantské jazykové školy? 

Existovali kurzy esperantského jazyka a esperantské hnutie - v minulosti bolo dotované ministerstvom 

kultúry. Ďalej sme sa, Bratislavčania, stretávali v Dome politickej výchovy na súčasnej Laurinskej ulici, 

predtým to bola Leningradská ulica, v Esperantskom klube na 1. poschodí. Debatovali sme o cestách, 

zážitkoch. A aj kolegovia, ktorí sa zúčastnili svetového kongresu či iného zaujímavého stretnutia radi 

o tom porozprávali. 

Vymieňali ste si medzi sebou kontakty na esperantistov zo zahraničia? 

Na Slovensku vychádza aj vychádzal časopis Esperantisto Slovaka. Celosvetový magazín sa zase volal 

Heroldo de Esperanto, a ten sa dal objednať z cudziny. Pravidelne v ňom boli publikované adresy tých, 

ktorí si chceli v esperante dopisovať. Kontakty sme získavali aj na kongresoch mládeže v okolitých 

krajinách a aj u nás doma, napríklad na turistických stretnutiach, ktorých bolo v rámci Československa 

neúrekom. Je jasné, že tam boli aj účastníci z rôznych krajín a to nielen okolitých.  

Kedysi platil nepísaný zákon, že ak ste chceli ísť do zahraničia, skontaktovali ste sa s esperantským 

klubom v konkrétnom meste. Tým sa vám otvorila cesta. Nájdu vám výhodnejšie ubytovanie, 

stravovanie, prípadne vás doma ubytujú. No všetko recipročne. Ak navštívia vašu krajinu, požadujú 

adekvátne niečo podobné. 

 

Vraj aj kapela Team prespievala svoje prvé skladby do esperanta. 

Áno, zhodou okolností, súčasný predseda Slovenskej esperantskej federácie Stano Marček bol kedysi ich 

manažér. 



Pamätáte si na prvý list, ktorý ste dostali v esperante? 

Dopisovala som si s esperantistom Stanislavom Staszewskim z Poľska. Bol tu aj na návšteve v Bratislave. 

Potom som si písala aj s esperantistami z Maďarska a z Čiech. Ale v tom sme boli dosť konzervatívni. 

Povedali sme si, že si budeme dopisovať len s esperantistami z cudziny. Česi vtedy pre nás cudzincami 

neboli. Dnes sú, vtedy nie (smiech). Ale keď sme sa stretli, zavše sme sa rozprávali esperantom. 

Bolo to asi dosť exkluzívne dopisovať si vtedy s cudzincom. O čom ste si písali? 

 O tom, o čom si bežne ľudia píšu. Boli sme na zaujímavom výlete, dovolenke, vymieňali sme si zážitky. 

Dnes fungujeme, žiaľ, na mailovej pošte, a to je viac neosobné. List mal svoje čaro, aj pohľadnica! 

Vravíte, že dnes sú maily dosť neosobné, ale nestalo sa, že ste esperantistu z listov naživo 

nikdy nestretli? 

Áno. Stalo sa, že to bol len vyslovene korešpondenčný priateľ. Kopec vecí sme si popísali, ale nikdy sme 

sa nevideli naživo. Boli aj také prípady. S väčšinou mojich listových priateľov som sa však stretla, mala 

som to šťastie. Z Vilniusu som mala priateľku na dopisovanie. Bola aj na Slovensku. Z Litvy sa 

presťahovala do inej krajiny, napísala mi adresu, lenže som ju stratila. Potom som nevedela, čo s ňou je. 

Hľadala som, pátrala. Nepodarilo sa mi. Vlani boli na Slovensku esperantisti z Vilniusu, a zrazu kontakt 

na ňu bol. Momentálne je v Nemecku. Obnovili sme kontakt. Ale už mailom (smiech). Doba si to asi 

vyžaduje ale vytráca sa čaro a doslova anonymita listov. Tie si prečítate iba vy. Lenže mail môže čítať 

ktokoľvek. Keď ste sa už raz upísali tomuto divnému médiu, stratili ste súkromie. Či si to uvedomujeme 

alebo nie. 

V minulom režime bolo bežnou praxou kontrola korešpondencie zo zahraničia... 

Nestalo sa mi to... Ja som si väčšinou písala s esperantistami z Maďarska, z Poľska, z Litvy. Boli to 

krajiny, ktoré neboli podozrivé. Brala som to ako hobby a iné ma nezaujímalo. 

Ako u vás prešlo z hobby k profesionálnemu prekladu? 

Asi pred dvoma rokmi. Len tak. Z vlastnej iniciatívy. Mojou prekladateľskou prvotinou je básnická 

zbierka Jozefa Leikerta – Dotyky duše. Knihu som si však musela prelúskať aspoň päťkrát v slovenčine, 

aby som vnikla do toho, čo chce básnik povedať. Pri preklade poézie tomu hovorím „naladenie sa na 

frekvenciu básnika“. Presne na tú istú. Až potom dokážete vnímať a ak sa aspoň „trochu“ vžijete do 

pocitov autora poézie, môžete začať prekladať. Skôr nie. Je to zároveň aj môj návrat k esperantu. 

Povedala by som, veľmi zaujímavý návrat. 

Má dnes vôbec zmysel hovoriť esperantom, keď sa angličtina stala globálnym jazykom? 

 Škoda, že sa esperanto nepresadilo. Keď sa rozhodovalo, aký bude hlavný svetový jazyk, boli v hre 

francúzština, angličtina a esperanto. Vďaka tomu, že Francúzi nezdvihli ruku, tak esperanto nevyhralo, 



ale ani francúzština. Angličtina bola uvedená ako kontaktný jazyk. Oveľa by to bolo bývalo jednoduchšie, 

keby sa presadilo esperanto. Teraz ak sa niečo prekladá, tak z iných jazykov do angličtiny, takto by sa to 

prekladalo iba do esperanta. Ušetrilo by sa kopec ľudí, bolo by to rýchlejšie, oveľa jednoduchšie, 

neminulo by sa toľko papiera. S esperantom by to bolo šikovnejšie. Tento jazyk sa nepovyšuje nad 

nikoho, a nikoho neponižuje, čo o iných jazykoch je ťažké povedať. To je vlastne aj myšlienka tvorcu 

esperanta Ludvika Zamenhofa. 

Bežne však turista pri prvom kontakte s domácim spustí angličtinu. 

Niekedy mám pocit, že ľudia svoj domáci jazyk dávajú do úzadia alebo sa ním hanbia hovoriť. Alebo ho 

prestávajú používať. Stretla som skupinku francúzsky hovoriacich ľudí. Pozerala som na nich, a hovorím 

si, bisťu, veď vy ste Rusi, nie Francúzi! Zvuk jazyka nebol však v ich francúzštine počuť. Potom, keď 

odchádzali som sa im prihovorila v ruštine. Ostali vedľa. Červení ako raky, a zahanbili sa veru poriadne. 

Mohli by ste študentom a čitateľom Webjournalu poslať odkaz v esperante? 

Karaj gestudentoj. 

Mi deziras al Vi dum la studado multe da sukcesoj kaj an la vivo ĉion bonan. 

Kaj ankoraŭ... 

Mi sincere deziras al Vi gajan kaj ĝojan Kristnaskon. 

Milé študentky a študenti.  

Počas štúdia Vám želám veľa úspechov a v živote všetko dobré. 

A ešte... 

Úprimne Vám želám šťastné a veselé Vianoce. 

  

Keď si esperantista, je jedno z akej krajiny pochádzaš. Si jednoducho esperantista.  

 Medzinárodný jazyk esperanto vytvoril MUDr. Ludvik Lazar Zamenhof očný lekár. Ruský žid, ktorý 

vyrastal v Poľsku v komunite kde žila poľská, ruská, nemecká a židovská spoločnosť. Ako študentovi 

gymnázia mu napadlo, že všetky nedorozumenia, ktoré vznikajú medzi ľuďmi sú z nedostatku 

porozumenia jazykov. Preto ako 18-ročný študent vynašiel tento medzinárodný jazyk a nazval ho 

Doktoro Esperanto. Esperi znamená dúfať a esperanto je dúfajúci. Slovná zásoba je tvorená prevažne 

z románskych, germánskych a aj slovanských jazykov. Nové slová sú tvorené príponami a predponami.  

 



Ľad priamo pred nami 

 

Peter Németh, 1.ročník Bc., 4. december 2015 | Kultúra  

 

 

 

Je nedeľná noc 14. apríla 1912. Pasažierov mal čakať nový deň. Väčšina z nich už ale nezažije ani svitanie 

slnka. Na mostík sa dostáva znepokojujúce hlásenie: „Ľad priamo pred nami!“. 

Osudnú udalosť spred viac ako sto rokov nám približuje výstava TITANIC, ktorá sa koná v priestoroch 

výstaviska Incheba Expo Bratislava. 

V koži 24-ročného Íra 

Po vstupe do slabo osvetlenej haly nám personál dáva palubnú vstupenku, na ktorej sú údaje 

o cestovateľovi, ktorý bol priamo na Titanicu počas jeho jedinej plavby v roku 1912. Ja som sa vžil do 

kože 24-ročného Íra, ktorý cestoval v tretej triede. Cestoval do New Yorku za sestrou prácou. 

Titanic a ďalšie neúspešné lode 

Výstava zobrazuje aj politickú a kultúrnu situáciu v tom období. Návštevnáci tak mohli lepšie pochopiť 

a nasiaknuť atmosféru zo začiatku 20. storočia. Neskôr sme sa však presunuli do malej kinosály, kde 

premietali zábery zo stavby majestátnej lode, ktorá bola druhá svojho druhu. Jej predchodkyňa, 

Olympic, sa počas vyplávania zrazila s krížnikom Hawke a následné dva mesiace ju museli opravovať. 

Po Titanicu spoločnosť White Star Line vyplavila aj tretí zaoceánsky parník – Britannic. Pôvodne sa mala 

loď volať Gigantic, ale udalosti Titanicu smerovali k jej premenovaniu. Ani to však neodvrátilo jej 

potopenie. Počas prvej svetovej vojny narazila na mínu. 

Citovali aj dobové médiá 

V ďalších miestnostiach bolo množstvo originálnych artefaktov z vraku stroskotanej  lode. Na stenách 

boli vypísané citáty cestujúcich alebo dobových médií, ktoré spolu s ambientnou hudbou dotvárali 

vhodnú atmosféru. Veľmi zaujímavé boli aj rekonštrukcie miestností. Zatiaľ čo cestujúci prvej triedy 

obývali prepychové ubytovacie miestnosti, treťotriedne kajuty obsahovali dve dvojposchodové postele. 

Pri strope bolo jasne viditeľné potrubie, a taktiež bolo počuť hluk z neďalekých parných strojov. Za 

pozornosť stáli aj dva modely tej istej lode. Prvý model bol do detailu prepracovaný, boli na ňom vidieť 

dokonca i jednotlivé lavičky, napriek statickej podobe loď dýchala životom. 

Zachránený 

Pri vchode do každej nasledujúcej miestnosti sme sa približovali k nezvratnému koncu. Zjavil sa pred 

nami veľký ľadovec, videl som ako sa ho návštevníci pre nami dotýkajú. Neodolal som ani ja. Približoval 

som svoju ruku k bielemu objektu osvetlenému modrým svetlom. Cítil som pravý, nefalšovaný chlad, 



ktorý z neho vychádzal. Na moje prekvapenie to bol pravý kus ľadu. Tak ako ostatní, aj ja som svojim 

dotykom na ňom zanechal svoj odtlačok. 

V zdanlivo poslednej miestnosti bola veľká tabuľa, na ktorej boli napísané všetky mená cestujúcich, 

rozdelených do dvoch kategórií. Zachránení a nezvestní. Pozrel som si svoj palubný lístok a pustil som 

sa do hľadania toho svojho. Netrvalo dlho a našiel som sa, medzi tými, ktorí prežili. Mal som z toho 

dobrý pocit, napriek tomu, že išlo o osobu, ktorú som vôbec nepoznal. Verím, že podobné pocity 

prežívajú aj ostaní ľudia, okrem tých, ktorí sa nájdu v druhej kategórii. 

A lá Kate a Leonardo 

To však stále nebol koniec. Na záver expozície si organizátori nechali ešte žolík v rukáve. Pri prechode 

cez krátku chodbu som uvidel množstvo ľudí s fotoaparátmi či mobilmi v rukách. Dostal som sa ďalej a 

pochopil príčinu ich správania. Priestoru dominovala maketa vrchu lode Titanic, na ktorú sa dalo vyjsť 

a vžiť sa do role Leonarda DiCapria a Kate Winslet pri najznámejšej scéne filmu Titanic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigatíva sa dá robiť aj v bulvári 

 
Soňa Filipová, 2.ročník Mgr., 20. december 2015 | Médiá  

 
 

 

David Púchovský, absolvent Katedry žurnalistiky UK v Bratislave, sa podelil o skúsenosti z práce 

investigatívneho novinára v zahraničí. V stredu 25. novembra na pôde našej katedry diskutoval so 

študentmi o špecifikách práce v bulvárnom denníku, ale najmä o záchrane troch unesených slovenských 

detí. 

Spočiatku si musel získať dôveru príbuzných, riskovať a v spolupráci s Interpolom, políciou a ostatnými 

orgánmi sa mu začalo dariť. Nechcel písať iba príbeh, ale reálne pomôcť. Išlo o chlapčeka Heshama, 

ktorého otec, Kamerunčan, po rozvode dvakrát uniesol jeho slovenskej matke, aby z neho vychoval 

pravého moslima. Najskôr cez Španielsko do Afriky, čo sa mu nepodarilo. Neskôr ho chytili v Maďarsku. 

Druhý únos sa týkal detí Martina a Dominiky, ktoré otec, Slovák, po rozvode uniesol do Panamy. Aj 

napriek zdĺhavej byrokracii sa ich po viac ako štyroch rokoch podarilo zachrániť a vrátiť matke späť na 

Slovensko. 

 

Spomínané dramatické udalosti sa rozhodol David Púchovský opísať v knihe Unesené, ktorú pokrstili 

ôsmeho novembra tohto roku. Autor knihy pripomenul, že úspešný investigatívny novinár musí spĺňať 

pri riešení prípadov tri základné kritériá - workoholizmus, ctižiadosť a hrošia koža. 

 

Od roku 2010 pracoval vo vydavateľstve Ringier Axel Springer, neskôr v denníku Nový Čas. Vo svojich 

novinárskych príspevkoch, okrem iného, vyspovedal Slovákov bojujúcich na Ukrajine, dostal sa 

k oficiálnym dokumentom potvrdzujúcich vlastníctvo vily Juraja Širokého na Bahamách. V zahraničí 

našiel Nemca, ktorý v roku 1999 pri autonehode takmer zabil speváka Joža Ráža. Publikoval aj prvý 

rozhovor s Mikulášom Černákom. V súkromí je predsedom prvého európskeho fanklubu tímu hokejovej 

NHL Colorado Avalanchce. Vo svojich 25 rokoch je to, dúfame, len začiatok jeho úspešnej kariéry.  

 

 

 

 



Moderátori a politika 

 
Denisa Gdovinová, 1.roč Mgr, 8. december 2015 | Médiá  

 
 

 

  

Verejnoprávna RTVS zverejnila s blížiacim sa volebným obdobím dokument, ktorým upravuje zapojenie 

svojich zamestnancov do akejkoľvek politickej činnosti. 

Dokument pod názvom Pravidlá volebného vysielania pre voľby 2016 vymedzuje tento rok aj 

povinnosti externých redaktorov média, teda nielen zamestnancov spravodajstva a publicistiky, ako 

tomu bolo predtým. 

RTVS hovorí o pravidlách správneho vysielania, ktoré jej vymedzuje zákon. Ide napríklad o rozdelenie 

reklamného času rovnako medzi všetky politické subjekty, či napríklad zákaz zverejňovať volebné 

prieskumy od 14 dní pred voľbami až do skončenia hlasovania. Dokument upozorňuje zamestnancov aj 

na pravidlá správania sa na sociálnych sieťach, ktoré sú zhrnuté v internom predpise. 

Dokument definuje konflikt záujmov ako pochybnosti o nestrannosti osoby. „Takéto pochybnosti 

vznikajú vtedy, ak osoba, ktorá program pripravuje, je so subjektom, o ktorom sa má informovať, 

spojená rodinným, pracovným, zmluvným, členským, priateľským alebo nepriateľským pomerom, alebo 

ak od tohto subjektu prijala alebo prijíma akékoľvek výhody a požitky, alebo sa iným spôsobom 

zúčastnila na jeho činnosti.“ 

Takéto pochybnosti sa samozrejme vzťahujú aj podieľanie sa zamestnancov na predovlebných 

kampaniach. Denník N upozorňuje na mítingy strany Smer-SD, ktoré moderujú Martin Nikodým zo 

zábavnej súťaže Milujem Slovensko a Katarína Brychtová z bývalej Pošty pre Teba, dnes relácie 

Nečakané stretnutia. V minulosti smerácke mítingy viedol Peter Marcin z talkšou Neskoro večer, pre 

KDH zas moderovala Iveta Malachovská z Dámskeho klubu. 

RTVS však podľa Denníka N nevidí konflikt záujmov moderátora Nikodýma. „Rozhodnutie padlo aj 

s ohľadom na to, že relácia Milujem Slovensko je už nakrútená a nové epizódy budú vznikať až na jeseň 

budúceho roka. RTVS zdôrazňuje, že bude pri každom jednotlivom prípade prihliadať na rovnováhu 

medzi slobodou prejavu pracovníka a ochranou nezávislosti inštitúcie,“ povedala pre Denník N 

hovorkyňa RTVS Dominika Šulková. 

Česká verejnoprávna televízia podobne upravuje pôsobenie zamestnancov vo volebných kampaniach, 

avšak jej pravidlá sa nevzťahujú na pre zamestnancov v zábavných programoch. Vyslovene však zakazuje 

spojitosť s politikou moderátorom a redaktorom v spravodajstve a publicistike.  



Nonšalantná francúzska tlač čitateľa neuráža 

 
Dominika Košíková, 1. ročník Mgr., 4. december 2015 | Médiá  

 
 

 

Francúzsko je veľká a rozvinutá krajina, s bohatou históriou, krásnymi zákutiami, rozmanitými 

regiónmi, od vetrom šľahaného pobrežia Bretagne, cez nenápadný, ale o to bohatší Franche- Comt, po 

turistami preplnený Provence- Alpes- Côte d'Azur. Taká pestrá je aj francúzska tlač. 

 

Prečítať si pri rannej káve francúzsky týždenník nie je vôbec také jednoduché, nieto ešte dennú tlač. 

Problém je v tom, že ju u nás len ťažko zoženiete. Áno viem, všetko je na „ nete“, ale to vám nenahradí 

ten pocit zalistovania si v čerstvom výtlačku a šušťanie recyklovaného papiera. A keďže francúzsky 

jazyk ešte stále nie je na Slovensku taký rozšírený, ja sa vám pokúsim priblížiť niečo z tejto oblasti.

 

Málo z histórie 

S príchodom Gutenbergovej kníhtlače sa začala éra novín, hoci nie v takej podobe ako ju poznáme 

dnes. Najskôr vznikali akési knihy o hospodárení, listy zo života kráľa, názorové publikácie, 

almanachy, avšak nevychádzali pravidelne. 

Až v 17. storočí prišli na svet periodiká, ktoré sa nazývali Gazette. Narastanie množstva tlače išlo ruka v 

ruke s priemyselnou revolúciou. 

Kto chce čítať, isto si vyberie 

V tomto období existuje vo Francúzsku viac ako 80 denníkov. Tie sa ešte delia na celoštátne, ako 

napríklad Le Monde, Libération, Le Figaro, alebo L'Humanité. Ďalej sú tu regionálne denníky Les 

Dernières Nouvelles d'Alsace, L'Est républicain, Le Républicain lorrain, L'Union, La République du 

Centre, alebo La Provence. 

A v neposlednom rade denníky zo zámorských oblastí a departmentov Francúzska, Corse-Matin, Havre 

Libre, Nord éclair, L'Yonne républicaine. Hoci regionálne a denníky zámorských častí nie sú tak známe 

a celosvetovo rozšírené, ich obsah je porovnateľný s tými celoštátnymi. 

Pravica, ľavica a intelektuáli 

Francúzska tlač je charakteristická delením podľa politického aspektu na pravicovú a ľavicovú, platí to 

tak isto pri televízii a rozhlase. Le Figaro je posledným, ktorý prešiel na berlínsky formát a je typickým 



príkladom pravicového denníka. Práve konzervatívna tvár Le Figaro podáva taký pohľad čitateľom, 

akým sa Francúzi radi v zahraničí prezentujú. 

Preklad názvu denníka Libération je "oslobodenie". A dodnes sa v ňom prejavuje politické a kultúrne 

voľnomyšlienkarstvo inteligentnej ľavice, ktoré sa prejavuje najmä na stránkach o životnom štýle. 

Čitateľ Libération je tradicionalista, nepodporuje rezorty masového turizmu, je bio a jazdí metrom, 

alebo na Smartovi. 

 

Le Monde je jeden z najčítanejších a najznámejších periodík, ktorý nám prináša informácie a 

myšlienky, ktoré si myslí väčšina Francúzov. Využíva jazyk, ktorý má vyššie nároky na štylistickú aj 

obsahovú kvalitu. Ide o akési vzdelávanie čitateľov. 

Pre všetku francúzsku tlač platia rovnaké, charakteristické prvky, ktoré ju spájajú. Urážanie a 

karikatúry politikov, ťažké kritiky zlých umelcov, vidí súvislosti medzi dianím na celom svete, píše o 

minulosti aj predpokladoch do budúcna. Typická francúzska nonšalantnosť však nikdy čitateľa 

neuráža, predostiera mu len rozmanitý svet informácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kto chce svoju vieru vystaviť skúške, nech 
študuje teológiu 

 
Vladimíra Drábiková, 1.ročník Bc., 20. december 2015 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Ondrej Prostredník (1963), pôsobí ako docent na Katedre Novej zmluvy Evanjelickej bohosloveckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2007 – 2011 bol dekanom EBF UK. V minulosti 

pôsobil ako generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví v SR, tajomník pre mládež v cirkvi a spoločnosti 

vo Svetovom luteránskom zväze v Ženeve a tiež ako evanjelický farár v Nitre a v Pliešovciach. Je ženatý 

a má tri dospelé deti. Jeho rozhľad a znalosti som považovala za inšpiratívne pri výbere vhodnej osoby 

na rozhovor o Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. 

Ako by ste definovali štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK? 

Je to zaujímavé a tiež náročné štúdium. V prvých rokoch musia naši študenti zvládnuť tri klasické jazyky, 

ktoré sú kľúčom k ďalšiemu štúdiu prameňov. To samozrejme vôbec nie je jednoduché. Komu sa to však 

podarí, otvorí sa mu brána, za ktorou je obrovské množstvo napínavých vedomostí o textoch, ktoré 

formovali našu civilizáciu. Teológia nás učí lepšie rozumieť samým sebe a to tak, že skúma, ako ľudia 

uvažovali a uvažujú o tom, čo ich presahuje, ako pomenúvali a pomenúvajú javy a skutočnosti vo svojom 

živote, ktoré sú za hranicou nášho poznania a predsa zasahujú do nášho každodenného života. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta má svoju dlhoročnú tradíciu, čo sa podľa vás za tie roky 

zmenilo? 

Áno, je to dlhoročná tradícia a je to tradícia plná zmien. Kdesi na začiatku stál teologický kurz ako 

nadstavbové štúdium pri historickom Evanjelickom lýceu v Bratislave, ktoré bolo založené v roku 1606. 

Jeho úlohou bola príprava študentov na univerzitné štúdium v zahraničí, keďže v Uhorsku sa evanjelická 

teológia študovať nedala. Práve tieto kurzy vychovali také osobnosti akými boli Štúr, Hurban, Hodža 

alebo Rázus. Postupne rástli aj na Slovensku odborníci, ktorí boli schopní zabezpečiť vzdelávanie 

v evanjelickej teológii na univerzitnej úrovni. Až v nadväznosti na vznik Československej republiky však 

vznikli aj politické podmienky na to, aby sa vytvorila samostatná inštitúcia pre evanjelické teologické 

vzdelávanie v slovenskom jazyku. Bolo to v roku 1919, keď vznikla Slovenská evanjelická a. v. teologická 

akadémia v Bratislave. Tá pôsobila mimo rámec Univerzity Komenského až do roku 1990. Odvtedy je 

naša fakulta jej súčasťou s názvom Evanjelická bohoslovecká fakulta. 

Boli tieto zmeny pozitívne alebo negatívne? 

 Aj pozitívne aj negatívne. Ako príklad negatívnej zmeny uvediem vyňatie fakulty z pôsobnosti rezortu 

školstva a jej zaradenie do pôsobnosti rezortu kultúry po roku 1948. To malo jednoznačne negatívny 



vplyv na slobodu v prostredí fakulty. Ak by som mal uviesť príklad pozitívnej zmeny, tak to určite bolo 

prijatie fakulty do Univerzity Komenského v roku 1990. Vzdelávanie a výskum na fakulte sa tak dostalo 

do prostredia s oveľa vyššími štandardami a museli sme sa týmto sprísneným nárokom prispôsobiť. 

Univerzitné prostredie je tiež pozitívnou výzvou pre spoluprácu evanjelickej teológie s inými odbormi. 

Máme veľmi dobré kontakty s filozofickou fakultou, s pedagogickou fakultou a fakultou manažmentu. 

Rovnako aj kontakty s rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou sú prínosom. Pozitívnou zmenou je aj 

rozšírenie nášho vzdelávania na oblasť sociálnej pomoci. Veľmi pozitívnou zmenou pre fakultu bolo aj 

získanie nových priestorov v roku 1999, keď evanjelická cirkev fakulte odovzdala do užívania nový 

školský komplex na Bartókovej ulici s učebňami, internátom, stravovacím zariadením a ďalšími 

priestormi. 

Myslíte si, že v tejto dobe je ľahké byť farárom alebo sociálnym pracovníkom? Sú tieto 

zamestnania stále žiadané? 

Nie je to ľahké a myslím, že to ľahké ani nikdy nebolo. Kto ide za prácou farára s tým, že chce mať ľahký 

život, tak si to možno tak aj zariadi. Ale taký farár je potom zlým farárom a ľudia si ho určite nevážia a 

narobí viac škody ako osohu. Rovnako je to aj s každou prácou v oblasti sociálnych služieb. Sú to 

povolania, ktoré si vyžadujú vysokú morálnu integritu, pretože ich nositelia sú do veľkej miery nezávislí 

a zodpovedajú sa predovšetkým svojmu svedomiu. Veď nie darmo sa hovorí: „Pán Boh je vysoko a pápež 

ďaleko.“ Ľudia ktorí sú v duchovnej a sociálnej službe voči sebe nároční to nikdy ľahké mať nebudú. Ale 

tak je to napokon aj vo všetkých iných povolaniach. S tým, že darebáci to na tých farách, žiaľ, majú o 

niečo jednoduchšie. No a či sú to žiadané povolania? Odpoviem takto: Ľudia vždy túžili a túžia po 

niekom, kto im dokáže rozumieť, povzbudiť ich a posilniť v ťažkej chvíli. V tomto ohľade sú svedomití a 

dobrí, láskaví farári a farárky, ale aj pracovníci v sociálnych službách určite žiadaní a nenahraditeľní. 

Ťažšie to je už samozrejme s podmienkami na výkon týchto povolaní. Mladí ľudia, ktorí k nám 

prichádzajú na štúdium s vysokou motiváciou pre službu v tom najpozitívnejšom slova zmysle, často po 

preniknutí do zákulisia cirkvi narážajú na autoritárske maniere, na duchovnú vyprázdnenosť, na osobné 

napätia, na zlé pracovné podmienky. To všetko mnohým vzácnym a talentovaným berie chuť. Je to veľká 

výzva pre nás, aby sme tieto negatívne podmienky zmenili a z cirkvi urobili prostredie, v ktorom služba 

nie je trápením ale radosťou a život človeka napĺňajúcou činnosťou.  

Ako by ste podporili študentov stredných škôl, aby sa nebáli a nehanbili za svoju vieru 

a túžby, a aby išli na vašu fakultu? 

Snáď trocha provokačne. Kto chce svoju vieru vystaviť skúške, mal by ísť študovať teológiu. Viera 

konfrontovaná kritickým skúmaním textov, na ktorých sa sama zakladá, sa nevyhne kríze. Ale práve 

takto preskúšaná viera získava potenciál na to, aby mohla byť inšpiráciou pre iných. Kto to s vierou 

v Boha myslí vážne, štúdium teológie je pre neho tým správnym rozhodnutím. Podľa mňa sa štúdium 



teológie nemá vyčerpávať v overovaní dogmatických poučiek, ale v získavaní takých zručností, ktoré nám 

umožnia pochopiť akým jazykom sa dnes ľudia pýtajú na to, čo je podstatné v ich živote a na to, čo ich 

presahuje – inými slovami ako si dnes ľudia kladú otázku o Bohu. No a potom je úlohou teológie nanovo 

objavovať v biblických textoch odpovede na tieto aktuálne otázky a tlmočiť ich ľuďom v jazyku a 

spôsobom, ktorému rozumejú.   

Je fakulta otvorená aj verejnosti? Robíte nejaké podujatia, alebo akcie pre verejnosť aby 

vás spoznali , vašu prácu a svedectvo? 

Nuž mohla by byť viac otvorená. Ale v zásade sme ako každá iná fakulta otvoreným akademickým 

priestorom. Naše prednášky sú verejné a každý, kto má záujem, môže prísť a vypočuť si ich. Stáva sa, že 

naši študenti privedú na prednášky svojich priateľov, priateľky. Organizujeme aj hosťovské prednášky 

so zaujímavými a aktuálnymi témami, ktoré propagujeme v širšom okruhu a pozývame na ne aj okruh 

ľudí z prostredia mimo fakulty. Študenti robia veľa spoločenských aktivít, na ktoré tiež prichádzajú 

mladí ľudia z iných fakúlt a škôl. To sa, myslím si, darí celkom dobre. Prial by som si, aby sme posilnili 

diskusnú kultúru v prostredí fakulty, aby sa naša fakulta stala miestom verejných diskusií na dôležité 

etické témy, ktoré dnes tak silne zaznievajú v spoločnosti a spoločnosť aj dosť polarizujú. 

Aký máte vy vzťah so študentmi? 

Tak túto otázku radšej položte mojim študentom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebnica pre zrakovo znevýhodnených študentov 

 

Petra Nogová, 2.ročník Bc., 15. december 2015 | Osobnosti univerzity  

 

 

 

Súčasťou konferencie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktorú pripravila v novembri naša katedra 

žurnalistiky, bola aj sekcia venovaná výsledkom riešenia úlohy KEGA, na ktorej sa podieľal kolektív 

pedagógov. O realizácii projektu nám porozprávala doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD. jeho vedúca. 

Pani docentka, čo ste museli urobiť pre to, aby ste získali túto úlohu? 

Niekoľkokrát sa učitelia našej katedry neúspešne uchádzali o úlohy v rámci KEGA (Kultúrnej 

a edukačnej grantovej agentúry). Už sme ani neverili, že sa nám to niekedy podarí aj napriek tomu, že 

sme vypracovávali kvalitné, zaujímavé a prínosné projekty. Keď sme to už ani nečakali, náš projekt č. 

084UK-4/2014 pod názvom Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov – teória a prax 

bol schválený. Spoluriešiteľmi tejto úlohy sa stali odborný asistent Mgr. Ján Hacek, PhD. a interný 

doktorand Mgr. Peter Kubínyi. Našou úlohou bolo v priebehu dvoch rokov urobiť prieskum 

novinárskych žánrov v slovenských denníkoch a týždenníkoch a pripraviť DVD s teoretickou 

a praktickou časťou. 

Ako Vám napadlo predložiť návrh na riešenie takejto témy? 

V roku 1998 Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Fakulte matematiky, fyziky 

a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave spracovalo učebnú pomôcku Teória a prax 

novinárskych žánrov I ako elektronický dokument a ako zväčšenú formu (autori Mária Follrichová a 

Andrej Tušer) a v roku 2000 učebnú pomôcku Teória a prax novinárskych žánrov II (autor Štefan Veľas) 

ako elektronický dokument, v ktorých bolo zahrnutých všetkých 31 novinárskych žánrov. Preto sme sa 

tento raz rozhodli, že pre zrakovo znevýhodnených študentov pripravíme elektronický dokument 

s novinárskymi žánrami, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú v slovenskej dennej a týždennej tlači, čiže 21 

novinárskymi žánrami.  

Ako ste postupovali pri riešení tejto úlohy? 

Pre náš výskum sme si predplatili vybrané noviny a časopisy, ktoré vyšli v októbri – novembri 2014. Pre 

naše potreby sme si zvolili tri týždňové vzorky (od 6. – 11.10.2014, od 27. – 31.10.20014 a od 18. – 

22.11.2014). 

 

Mgr. Peter Kubínyi v spolupráci s poslucháčmi 2. bakalárskeho ročníka, ktorí v zimnom semestri 

akademického roka 2014/2015 navštevovali kurz Mediálny ateliér 2 (tlač), skúmal výskyt novinárskych 

žánrov v šiestich ústredných denníkoch: Pravda, SME, Hospodárske noviny, Nový Čas, Plus JEDEN 



DEŇ a Šport. Študenti mali všetky predpoklady pre toto skúmanie, keďže v predchádzajúcom semestri, 

t. j. v letnom semestri akademického roka 2013/2014 absolvovali kurz Žurnalistické žánre I, ktorý bol 

venovaný žurnalistickým žánrom v periodickej tlači, čiže novinárskym žánrom. Mgr. Ján Hacek, PhD. 

skúmal výskyt novinárskych žánrov v piatich vybraných týždenníkoch, a to v časopisoch Plus 7 dní, 

Slovenka, Trend, .týždeň a Život. 

Na základe kvantitatívnej obsahovej analýzy sme vypracovali pomocné tabuľky a z nich sme vytvorili 

grafy. Zapracovali sme do nich 16 čísel šiestich denníkov, t. j. 96 čísel denníkov a tri čísla piatich 

časopisov, t. j. 15 čísel týždenníkov. 

Aké hypotézy ste si zvolili a po kvantitatívnej obsahovej analýze sa potvrdili alebo vyvrátili? 

V ďalšej etape sme sformulovali a posúdili tri hypotézy. 

V prvej hypotéze sme predpokladali, že v spravodajských žánroch bude frekventovaná krátka správa, 

rozšírená správa a riport. Hypotéza v prípade prvých dvoch novinárskych žánrov sa potvrdila. Len riport 

predstihol spravodajský rozhovor. Z novinárskych žánrov racionálneho typu sme predpokladali 

najväčšiu frekvenciu pri poznámke, komentári a publicistickom interview, čo sa nám potvrdilo. 

Z novinárskych žánrov emocionálneho typu to bola reportáž, glosa a stĺpček. Naše očakávanie sa splnilo 

len v prípade reportáže. Táto naša hypotéza sa potvrdila len čiastočne. 

V druhej hypotéze sme predpokladali, že niektoré novinárske žánre sa vytratili zo stránok periodickej 

tlače. Keďže v teórii novinárskych žánrov sa toto tvrdenie nepodporuje konkrétnymi faktami, chceli sme 

zistiť, ktorých novinárskych žánrov sa to týka. Dospeli sme k záveru, že v denníkoch sa zo spravodajských 

žánrov nevyskytuje úradná správa, referát (len jeden v Plus JEDEN DEŇ), z novinárskych žánrov 

publicistiky racionálneho typu sa nevyskytuje úvaha, úvodník, obzor tlače, redakčná beseda, polemika a 

z novinárskych žánrov publicistiky emocionálneho typu sa nevyskytuje esej, fejtón, besednica, causerie 

(zábavnica), glosa (len štyri v Hospodárskych novinách). To znamená, že 12 novinárskych žánrov, čiže 

viac ako tretina novinárskych žánrov sa v denníkoch nevyskytuje. 

V týždenníkoch sa nevyskytujú tieto spravodajské žánre: úradná správa a referát (len jeden v týždenníku 

.týždeň), nevyskytujú sa tieto novinárske žánre publicistiky racionálneho typu: obzor tlače, redakčná 

beseda, polemika a z novinárskych žánrov publicistiky emocionálneho typu: esej, fejtón (len štyri 

v týždenníku Plus 7 dní), besednica, causerie (zábavnica), glosa (len jedna v časopise .týždeň), kurzíva 

(len deväť v týždenníku Plus 7 dní) a entrefilet. Z toho vyplýva, že 12 novinárskych žánrov, čiže viac ako 

tretina novinárskych žánrov sa v týždenníkoch nevyskytuje. Naša druhá hypotéza sa potvrdila. 

V tretej hypotéze sme predpokladali, že aj keď sa všeobecne hovorí o tom, že v periodickej tlači sa 

vyskytuje stále viac hybridných novinárskych žánrov ako novinárskych žánrov, ktorých charakteristiky 

sú v súlade s klasifikáciou novinárskych žánrov, že pomocou žánrovej dominanty bude možné určiť 

takmer všetky novinárske žánre. Dospeli sme k záveru, že v denníkoch sa vyskytlo celkove 188 



hybridných žánrov (v jednotlivých týždňoch 101 + 66 + 21), čiže 0,2 % a v týždenníkoch celkove 79 

hybridných žánrov (v jednotlivých týždňoch 4 + 33 + 42), čiže 1 % všetkých novinárskych žánrov. Z toho 

vyplýva, že podiel hybridných žánrov je zanedbateľný. Naša hypotéza sa potvrdila. 

Ako ste rozdelili výstup tejto úlohy KEGA? 

Výstup sme rozdelili na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce má 150 normostrán a zaoberá 

sa 21 novinárskymi žánrami. V praktickej časti práce sú ukážky jednotlivých novinárskych žánrov. Pri 

ich výbere sme vychádzali z ich výskytu a frekvencie v nami vybraných novinách a časopisoch. 

Ako budete spracovávať  DVD pre zrakovo znevýhodnených študentov? 

Pôvodne sme plánovali, že naši študenti v našom rozhlasovom štúdiu načítajú text teoretickej 

i praktickej časti práce, a potom to všetko uložíme na DVD. Predpokladali sme, že mladý ľudský hlas 

bude pre čitateľov znieť prirodzene a zainteresovane. Aj preto sme neuvažovali o použití Braillovho 

písma. 

Po konzultácii so spomínaným Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami FMFI UK v 

Bratislave, konkrétne s jej vedúcou PaedDr. Elenou Mendelovou, PhD. sme dospeli k názoru, že bude 

lepšie, ak sa texty spracujú pomocou programu ABBYY  FineReader Professional. Vyhotovený text bude 

možné čítať na počítači pomocou čítačov obrazovky s hlasovou syntézou. V ostatných rokoch sa ako 

vyhovujúca voľba javí voľne šíriteľný program NVD (non-visual desktop access) s hlasovou syntézou 

eSpeak, ktorá je tiež voľne šíriteľná. V takto spracovanom texte sa čitateľ môže ľahšie pohybovať v celej 

publikácii. Nemusí ju čítať „zaradom“. 

Ako podporný argument nám poslúžil aj príspevok Mgr. Michala Hercega, umiestnený na internete pod 

názvom Zvukové knihy z pohľadu nevidiaceho čitateľa. Nami zvolený prístup je v súlade s jeho 

myšlienkou, že „Ak sa niečo učíme, treba si text často zastavovať, opakovať, vracať sa späť, je 

vhodnejšia elektronická verzia.“ 

Sú medzi absolventmi našej katedry aj nevidiaci študenti? 

V novinárskej praxi máme dvoch takých absolventov – už spomínaného Mgr. Michala Hercega, 

redaktora RTVS – Radio Regina Bratislava a Želmíru Zemčákovú, ktorá pracuje v Levoči v redakcii 

časopisov pre nevidiacich a slabozrakých. Na starosti má mládežnícky časopis. 

K úlohe KEGA sa vyjadrila aj Mgr. Ivana Potočňáková, tiež naša absolventka, ktorá pracuje ako 

manažérka pre fundraising Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Ocenila tému úlohy KEGA ako 

veľmi prínosnú a vyjadrila záujem o výstup tejto úlohy a o budúcu spoluprácu. Do budúcej spolupráce 

chceme okrem iného zaradiť aj vydávanie ďalších takýchto učebných pomôcok. 

Kde sa môže uplatniť DVD s výstupom Vašej úlohy? 

Náš výstup – DVD pod názvom Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov – teória a prax 

vyjde už teraz v decembri. Vzápätí  viacero DVD poskytneme Ústrednej knižnici FiF UK v Bratislave, 



Centru podpory študentov so špecifickými potrebami FMFI UK v Bratislave, Únii nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, našim dvom nevidiacim absolventom a ďalším záujemcom. Bude na ňom aj 

bonus, a to príspevky, ktoré odzneli na konferencii k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a týkali sa 

aj novinárskych žánrov v periodiku Slovenskje národnje novini, jeho prílohe Orol tatránski (1845 – 

1848) a v časopise Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru (1846-1847 a 1951), resp. Slovenské 

pohlady na literatúru, umenie a život (1852). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poslední budú prví 

 
Iveta Varényiová, 1. ročník, Mgr., 13. december 2015 | Politika  

 
 

 

Začiatkom decembra sa všade akosi rozhostila vianočná atmosféra. Mandarínky idú na dračku, nervy na 

dranc... U nás sa zas udomácnila atmosféra volebná. V princípe je to podobné. Pred Vianocami aj pred 

voľbami človek bilancuje, vyratúva, chystá sa a po nich je sklamaný, ako to zas dopadlo. 

Za zvukov kolied si tak doma politikárčime. A keďže slovenská politická satira je od konca minulého 

storočia v umelom spánku, uchýlili sme sa nedávno k zúfalému činu. Čítali sme si politické vtipy. 

Napríklad takýto: 

„Rado Procházka ťažko ochorel. K posteli si zavolal Igora Matoviča a hovorí mu: - Igor, ja chcem 

vstúpiť do tvojej strany. - Preboha, Radoslav, ty ktorému som tak ublížil? A prečo? - Aby som mal 

istotu, že po mojej smrti bude o jedného Obyčajného človeka menej.“ 

Chvíľku to aj bolo celkom vtipné. No v tej rozmarnej nálade som si neuvedomila staré a pravdivé – po 

smiechu väčšinou príde plač. Smiali sme sa, dolievali si víno a až sme zabudli na trpký fakt, že do tých 

očakávaných volieb kandiduje okrúhlych dvadsaťtri politických strán. Medzitým sa ale u nás strhla párty, 

ako sa patrí. „Ľudo Kaník odišiel zo strany SDKÚ-DS a založil vlastnú stranu. Volá sa DS-

SDKÚ,“ prečítal môj frajer a mňa ovládol ďalší záchvat smiechu. Najprv si vravím – Jasné, tak to je ten 

druhý, čo sedí za SDKÚ-DS s Frešom v parlamente! „Tento je dobrýýýýýýýý,“ nadchýnala som sa zároveň 

nahlas s hlučným rehotom nad dôvtipným výberom humorného minipríbehu. 

Ak ste čítali včerajšie noviny, surfovali posledných 24 hodín na internete alebo nie ste, podobne ako 

slovenská satira, v bdelej kóme, iste viete, že toto nebol vtip. Ani humorný minipríbeh. Trochu vtipné je 

na tom len to, že Ľudovi nakoniec stranu pod týmto originálnym názvom nezaregistrovali a premenoval 

ju na Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník (DS - Ľudo Kaník). 

A po tomto „skorovtipe“ vo mne zostal taký tupý prázdny pocit a známky existenčnej krízy. Ako po 

pesničke Lany Del Rey. Alebo po sledovaní relácie Smotánka. Melanchólia a samovražedné myšlienky 

nie a nie ustúpiť a tak si vravím - teraz alebo nikdy. A pozrela som si video Borisa Kollára. To o jeho 

vstupe do politiky. A potom ešte raz. A potom jeho fotku v leoparďom saku. Aj v zebrom. 

No a tak. Človek sa nerozvážne začne zamýšľať nad politikou, keď by mal predsa len radšej myslieť na 

Vianoce. Aktuálna predvolebná politická situácie a Vianoce však majú aj niečo spoločné. Keď sa totiž 

človek díva na kandidátky registrovaných strán, na jazyk sa mu tisne len biblické: „A poslední budú prví.“ 

 



Anarchia v púšti 

 

Michal Hlúbik, 1. ročník Mgr., 8. december 2015 | Politika  

 

 

 

Konflikt v Sýrii si podľa OSN za štyri roky od vypuknutia vyžiadal už viac ako 200 000 obetí. Mierové 

riešenie je v nedohľadne. Hráči si sadajú za stôl a najnovšie sa o Sýriu začala hrať aj ruská ruleta. 

Hoci nikto nevie predvídať výsledok vojny v Sýrii, už teraz je zrejmé, že bez pozemného zásahu cudzích 

mocností sa krajina rozpadne. Podobne ako susedný Irak, ktorý je štátom už len na papieri. Hlavná 

zodpovednosť za súčasný stav leží na pleciach západných krajín. Po destabilizácii regiónu, najmä od roku 

2001, sa Blízky východ stal horúcim nielen pre tropické teploty. 

Kde je demokracia? 

Na rozdiel od Iraku, do ktorého Spojené štáty ochotne vpadli pod zámienkou boja proti nukleárnym 

zbraniam, teraz západní politici váhajú urobiť zásadný krok. Hovorí sa, že prvý krok je najťažší, no 

mocnosti zatiaľ nepohli prstom a Islamský štát (IS) naďalej existuje. Analytici sa zhodujú, že boj s 

teroristami bude trvať roky. O tom, že vojna v Sýrii je pre medzinárodnú bezpečnosť na Blízkom východe 

kľúčová svedčí aj zapojenie sa Ruska do konfliktu. A aj keď sa ruský prezident Vladimír Putin najradšej 

hrá na vlastnom piesočku, v tomto prípade urobil výnimku. Jeho pomoc sýrskemu prezidentovi Bašárovi 

Al-Asadovi ale nie je zadarmo. Rusko sa snaží zachovať si vplyv v tejto časti sveta za každú cenu. 

Pokrivené zrkadlá 

Nech je motív Ruska v Sýrii akýkoľvek, média by nemali ukazovať na prstom. Keď to robí Západ, prečo 

by to nemohlo robiť aj Rusko? No aj keď človek nie je práve rusofil, pri pohľade na šachovnicu bude 

radšej hrať podľa pravidiel Putina ako IS. To, že sa Američanom nepodarilo ani za štyri roky zvrhnúť 

Asada, ktorého nám propaganda vykresľuje ako novodobého Hitlera, niečo znamená. Zdá sa, že predsa 

nie je len taký neobľúbený ako Kaddáfi či Mubarak, ktorých mená najskôr padli do prachu a potom ním 

zapadli. 

Asad nie, islamisti áno 

Vyzerá to tak, že väčšina hráčov chce odstrániť Bašára Al-Asada za každú cenu. Možno sa to nakoniec aj 

niekomu podarí. To je v tejto chvíli ale zrejme otázka vzdialenej budúcnosti. Ak by však bol sýrsky 

prezident odstránený, chaos by sa nezmenšil, práve naopak. Ak padne režim, pre menšiny (najmä 

kresťanov a alavitov) to bude znamenať K.O. A na svoje si prídu aj Turci, ktorí potom zrejme neodolajú 

a plnou silou udrú na Kurdov. 

 



Múry, voľby, exoti 

 
Iveta Varényiová, 1. ročník Mgr., 3. december 2015 | Politika  

 
 

 

Konečne! Idú voľby! Všetci sa tešíme! 

Ľavičiari na ďalšie SMERovanie k lepším zajtrajškom, pravičiari na nekonečné kreatívne možnosti, koho 

zas (ne)voliť. Radujú sa aj dôchodcovia, že budú mať čo v sobotu robiť, mladí, že bude na koho nadávať, 

intelektuáli na zapíjanie žiaľu, idioti jednoducho na voľby. 

Skvelé je, že v radostnom očakávaní nie sme sami. Podobnú bezbrehú radosť prežívaní aj Američania. U 

nich sa totiž tiež roztočil predvolebný ošiaľ a je to tam takmer rovnako zaujímavé, ako u nás. Napríklad 

v tom, že my i oni dostávame teraz od politikov mnoho skvelých rád a vysvetlení rôznych 

paranormálnych javov. A len tak zadarmo, ani spýtať sa ich netreba. Napríklad, kam sa stratili peniaze z 

Váhostavu, koho hlas počuť z rôznych populárnych nahrávok, čo to znamená stredopravý/stredoľavý a 

kto komu prečo nevystavil faktúru. V Amerike to majú podobné. Ibaže tam múdrosti nerozdáva celá 

plejáda machrov, ale jediný človek. Ak ste neodolali a začali hádať, kto by to tak mohol byť, tu je pomôcka 

v podobe ukážky jeho kompetentnosti: 

„Keď sem Mexiko posiela ľudí, neposiela tých najlepších. Neposielajú vás. Neposielajú vás. Posielajú 

sem ľudí, ktorí majú veľa problémov, a prenášajú svoje problémy na nás. Prinášajú drogy. Prinášajú 

zločin. Sú to násilníci. A niektorí, myslím, sú aj dobrí ľudia.“ 

Uhádli ste meno autora výroku? Je ním kandidát na amerického prezidenta. Aj keď by sa tak mohlo na 

prvý pohľad zdať, nie je to spevák Kanye West, ktorý sa verejnosti už tento rok vyhrážal, že bude 

kandidovať na prezidenta a že zo svojej manželky Kim Kardashianovej spraví prvú dámu. Je to nový líder 

republikánov, obávaný Donald Trump, ktorý svoju kampaň vedie už niekoľko mesiacov. Našťastie 

nezaháľa. Vysvetľuje a vysvetľuje. Dotiahol aj svoju myšlienku o vyriešení problémov s mexickými 

imigrantmi a má dokonca praktický plán. Chce na americko-mexickej hranici postaviť vysoký strážený 

múr. Nie, nie ten kolos s ostnatým drôtom pripomínajúci Berlínsky múr, ktorý tam už stojí. Ale ešte 

vyšší. Lepší. Na druhej strane za zmienku iste stojí, že Trump je jedným z prvých amerických politikov, 

ktorý vôbec skromný niekoľko kilometrový múr vystavaný rovnostárskymi a demokratickými 

Američanmi vôbec spomenul. 

Okrem tohto nápadu krajanom vyložil aj dôvod, prečo je na tom Amerika teraz tak zle: 

„Pozrite sa na Baltimore, pozrite sa na Cleveland. Pozeráme sa na všetky tieto miesta, ktoré začínajú 

explodovať. Máme afro-amerického prezidenta, nikdy sme na tom neboli tak zle.“ 



Všímajte si rafinovanosť odkazu a skrytú pointu. Dôkaz, že Trump už šliape na päty aj takým skúseným 

slovenským rétorom ako Ján Slota, Ivan Gašparovič alebo Alojz Hlina. 

Jednoducho, máme to teraz s Američanmi podobné. Oni sa tešia z Trumpa, Trump z preferencií a Slováci 

sa radujú, že v tom nie sú sami. 

Tešíme sa proste všetci. Na voľby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Editoriál – Prvovoliči odtrhnutí od reality 

 
Denisa Gdovinová, 1.ročník Mgr., 14. marec 2016 | Editoriál  

 
 

 

Veľký úsmev Zlatice Puškárovej v sobotnom volebnom štúdiu TV Markíza zamrzol. Práve sa dozvedela, 

že najviac prvovoličov volilo Kotlebovu ĽSNS. Čo sa to stalo? Vo voľbách získali extrémisti až osem 

percent a dostali sa do parlamentu. Každý sa v budúcich voľbách bojí najhoršieho – aby sa nedostali na 

stabilnú úroveň viac ako dvadsiatich percent.  

 

Hovorí voľba prvovoličov o tom, že problém je v školstve? Učiteľ na gymnáziu v Brezne, kde skončila 

ĽSNS na druhom mieste, hovorí zaujímavú vec. Mnoho prvovoličov bralo voľby ako zábavu. Prišli, 

prvýkrát zažili tú atmosféru a zakrúžkovali človeka, ktorý bol pre nich najvýraznejší – Kotleba alebo 

Kollár.  

 

Ani sami títo mladí ľudia by vám nevedeli zdôvodniť, prečo volili práve Kotlebu. A ak áno, tak argument 

„konečne vyrieši rómsky problém“ by ste im vyvrátili za päť sekúnd. Ich rozhodnutie nemá korene, 

nestavia na faktoch. Priklonili sa k nemu sa a nabudúce ich môže predovlebný ošiaľ rozfúkať na všetky 

strany.  

 

Na toto by si mali v školách posvietiť – a netreba na to ani nijakú veľkú reformu. Stavať žiakov pred 

riešenie dilem a požadovať od nich zdôvodnenie svojho tvrdenia. Budú to potom žiadať aj od iných.  

 

Učiteľky dejepisu a občianskej náuky v Ružomberku som sa zas pýtala inú otázku: Je dejepis na školách 

odtrhnutý od reality a žiaci nevidia dôsledky Slovenského štátu v praxi? 

Najväčší dosah na mladých ľudí majú vraj besedy so svedkami komunistických a fašistických represií. 

Tak teda, organizujme prosím časté a pravidelné exkurzie v Osvienčime. 

 

 

 

 

 



Prečo je marec mesiacom kníh? 

 
Dominika Kohútová, 3.ročník Bc., 13. marec 2016 | Kultúra  

 
 

 

Marec si mnohí spájajú s tým, že je to prvý jarný mesiac, ktorý nám prináša slnečné dni či prvé práce 

v záhradkách. Nemôžeme však zabúdať ani na to, že sa spája aj s odpočinkom v podobe čítania kníh. To, 

že je marec považovaný za mesiac kníh, ste už určite všetci počuli. Ale viete aj prečo ? 

“Ak stretnete výnimočného človeka, mali by ste sa ho opýtať, aké knihy číta.” Ralph Waldo Emerson 

Hovorí vám niečo meno Matej Hrebenda? 

Mnohí z vás určite počujú toto meno prvýkrát, ale práve tento pán je kľúčom k našim otázkam. 

Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov iniciovalo masovú akciu v roku 

1955. K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na 

počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v 

ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry. 

Kto to vlastne bol Matej Hrebenda? 

Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a zároveň aj osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel 

v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až 

do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov 

roznášal nové slovenské a české knihy najmä od vydavateľov Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z 

Liptovského Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy. Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného 

povedomia a života v období národného obrodenia. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej 

spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali 

knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici 

slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 

Marec - mesiac internetu ? 

Vedeli ste, že marec je nielen mesiacom knihy, ale aj mesiacom internetu? Je veľmi smutné, že čím viac 

sa internet rozširuje, tým viac mladí ľudia zanedbávajú beletriu. Stále viac a viac času presedia pred 

počítačovými či televíznymi obrazovkami, a tento fakt považujeme za krok späť. Známy pedagóg J.A. 

Komenský povedal: "Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená 

stávať sa hlupákom." Nestávajme sa teda týmito hlupákmi, ale naučme sa čítať knihy. Nestačí ich však 

len čítať, musíme sa ich naučiť čítať s láskou. 

 



Akú moc majú médiá v politickom boji? 

 
Ria Gehrerová, 1. ročník Mgr., 11. marec 2016 | Médiá  

 
 

 

Strana Most-Híd v parlamentných voľbách nedosiahla taký výsledok, aký očakávala a nervózny 

predseda strany Béla Bugár ešte počas volebnej noci povedal, že im poškodil „jeden upravený 

záznam“. Hovoril pritom o nahrávke z predvolebného mítingu uverejnený v Denníku N, v ktorom Bugár 

povedal, že ak pravica po voľbách neuspeje, tak bude ich „psou povinnosťou“ ísť do koalície so 

Smerom. Práve o možných koalíciách sa pred voľbami v médiách diskutovalo veľmi intenzívne. 

  

Vyjadrenia politikov však boli často mdlé a nejednoznačné. Nedá sa teda povedať, či práve tieto 

debaty mohli ovplyvniť výsledky volieb. Asi najlepšie sa nejednoznačnosť a vyhýbavosť odpovedí 

ukázala v českej internetovej televízii DVTV, do ktorej prišiel Radoslav Procházka. Moderátorka 

Daniela Drtinová mu pripomenula, že raz pripustil možnosť vlády a spolupráce so Smerom. Polovicu 

20-minútovej relácie jej potom vysvetľoval, ako veľmi ho novinári (a aj ona) nechápu a ako veľmi 

jeho výroky zjednodušujú. Doslova s ňou bojoval a nebol schopný jednoznačne a jasne odpovedať na 

jej otázku. 

  

Na druhej strane, mnohé médiá z mediálneho priestoru vytesňovali stranu Ľudová strana Naše 

Slovensko a aj jej predsedu Mariana Kotlebu. Napriek tomu vo voľbách získal viac ako osem percent, 

s čím asi počítal len málokto. Médiá tak teraz stoja pred otázkou, ako k tejto strane a jej lídrovi 

pristupovať po tom, čo v parlamente získali 14 miest. Prezident Andrej Kiska sa s ním niekoľko dní po 

parlamentných voľbách odmietol stretnúť a tak načrtol líniu toho, ako k extrémistom a neonacistom 

pristupovať, či už sú na čele protestného pochodu alebo v Národnej rade SR. 

  

Komunikáciu s novinármi ale nezvládli viaceré strany. Napríklad aj Slovenská národná strana, ktorá je 

jednou z najstarších slovenských strán a jej predseda Andrej Danko tiež nie je v politike nováčikom. V 

rozhovore s novinárkou Denníka N Monikou Tódovou komunikáciu nezvládol. „Nemá žiadny význam 

komunikácia s vami, lebo ste od kosti zlý človek, napíšte si, čo chcete. Dovidenia,“ povedal jej Danko. 

Skvelý príklad toho, ako by komunikácia s novinárom vyzerať nemala. Ráno po volebnej noci pritom 

podobne arogantne hovoril aj Richard Sulík v diskusii Hospodárskych novín a Expresu, kde 

moderátora Braňa Závodského poučoval, aké otázky má klásť a že tie jeho sú zlé. Pôsobil pri tom 

veľmi arogantne. 

  

Politici si pritom význam médií veľmi dobre uvedomujú. Jední sa snažia spolupracovať, ďalší by 

najradšej postupovali ako nová poľská vláda, ktorá po nástupe do funkcie vymenila šéfov 

verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Ľudia však cítia, že takéto kroky nie sú v poriadku. 

  

Preto po týchto zmenách v Poľsku vyšli do ulíc tisíce ľudí. "Médiá sú dôležitá poistka demokracie. 

Pokiaľ sa nebudú môcť pozerať vláde na ruky, potom občania nebudú vedieť, čo robí," povedal 

organizátor protestov Maciej Kijowski z Výboru na obranu demokracie. 

  

Nech si teda politici myslia o novinároch čokoľvek, mali by sa s nimi snažiť komunikovať čo 

najjasnejšie a nerobiť im zbytočné prieky pri získavaní informácií alebo pri práci. A ak sa im občas 

http://web.archive.org/web/20160318182941/https:/dennikn.sk/395117/bugar-obvinoval-za-zly-vysledok-novinarov-smer-stale-jasne-nevylucil/
http://web.archive.org/web/20160318182941/http:/video.aktualne.cz/dvtv/prochazka-fico-polarizuje-a-je-agresivni-lidi-ma-uklidnit-a/r~9911b7d2a3f411e5b745002590604f2e/
http://web.archive.org/web/20160318182941/http:/video.aktualne.cz/dvtv/prochazka-fico-polarizuje-a-je-agresivni-lidi-ma-uklidnit-a/r~9911b7d2a3f411e5b745002590604f2e/
http://web.archive.org/web/20160318182941/https:/dennikn.sk/374472/predseda-sns-danko-urobil-aj-nieco-dobre-bol-zly-clovek/
http://web.archive.org/web/20160318182941/http:/www.etrend.sk/ekonomika/poliaci-sa-vzburili-tisice-ich-demonstruju-za-slobodu-medii.html


nepáči, čo o nich médiá hovoria, mali by to strpieť. Dobrá a zdravá spoločnosť totiž novinárov 

potrebuje a úlohou politikov je sa o dobrú a zdravú poločnosť usilovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obchodníci by sa mali naučiť akceptovať slovo nie 

 
Zuzana Uličná, 1. ročník Mgr., 3. apríl 2016 | Spoločnosť  

 
 

 

Byť študentom má svoje výhody aj nevýhody. Ja, ako jedna zo študentov, si tak tiež ešte chvíľu môžem 

užívať taštičku zadarmo k veľkému menu v mekáči, zľavnenú električenku či bezplatné vedenie účtu v 

banke. Každý raz, čo však tú svoju banku navštívim, už tuším, že odídem mierne podráždená. 

 

Prečo? No, čo si budeme hovoriť. Mám 22 rokov a môžem preto šťastne povedať, že žiadne hypotéky ani 

pôžičky ešte nemusím riešiť. Samozrejme, raz to asi príde, najmä u nás na Slovensku, kde majú mladí 

toľko možností koľko majú a keď sa chcú osamostatniť, potrebujú finančnú pomoc často práve od bánk. 

Ja ale tú svoju navštevujem iba v pre mňa nutných prípadoch, a to napríklad, keď si potrebujem vložiť 

hotovosť na účet, a podobne. Všetko sú to úkony, ktoré zaberú maximálne päť minútiek, a to si dokonca 

už pri vstupe do banky pripravujem občiansky aj presnú sumu. 

  

Je v tom ale háčik. Akákoľvek pracovníčka, či pracovník, ktorý sa mi venuje, akoby nerozumel slovám: 

nie, ďakujem. Každý raz im môžem povedať, nie ďakujem, nemám záujem o vašu výhodnú pôžičku, 

nepotrebujem ani hypotéku či kreditnú kartu a životné poistenie. Napriek tomu musím týmto ponukám 

čeliť zas a znova a mojich idealistických päť minút, ktoré som v banke plánovala stráviť sa mení aspoň 

na desať. 

  

Naposledy som dokonca v jeden deň navštívila banku svoju aj konkurenčnú, kam chodím vkladať sumu 

priamo na účet nájomcovi, v ktorého byte bývam. To už mi prišlo ozaj tragikomické, keď som rovnakú 

situáciu musela zažívať hneď dvakrát za deň. Slečna za stolom ma presviedčala o tom, že u nich majú 

študenti ešte výhodnejšie konto, a že vysvetlenie jej zaberie len pár minút. Keď som oznámila, že sa 

ponáhľam a nemám záujem, zareagovala, že to teda skráti na sedem minút... 

  

No a presne v takýchto situáciách sa už pýtam samej seba, či nebude jednoduchšie šetriť si peniažky 

doma pod vankúšom, než naučiť obchodníkov akceptovať slovko nie. 

 

 



Smer Fresh Market! 

 
Veronika Bullová, 1. ročník Bc. , 2. apríl 2016 | Spoločnosť  

 
 

 

Bio, Raw, EKO. Tieto slová sú v dnešnej dobe stále viac populárne, veď žiť zdravo je IN. Táto 

pravdepodobne módna a nie trvalá záležitosť  opantala hádam každého, na koho dosiahla. Zelenina 

a ovocie bez postrekov, krásne, zdravé a najlepšie slovenské. Dostať sa k takýmto potravinám je však 

niekedy náročné. Či už na čas, alebo na peniaze. 

 

Bioobchody, s ktorými sa môžete stretnúť vo väčších mestách, nie sú väčšinou cenovo dostupné pre 

každého. Ale na trh prišiel závan čerstvého vetríka v podobe Fresh Marketu. 

  

Na prízemí tohto komplexu nájdete niečo ako „tržnicu“ s ovocím a zeleninou. Všetko čerstvé a domáce, 

"netrepalo" sa to k nám cez polovicu sveta. Na otestovanie som si kúpila reďkovky a musím povedať, boli 

ako čerstvo vytiahnuté zo zeme. 

  

A čo je na tom najlepšie? Za relatívne normálnu cenu, čo je pri biopotravinách jav veľmi nezvyčajný. 

  

Ale ak sa nechceme kŕmiť len surovou zeleninou, na poschodí nájdeme niečo ako „food court“. Stánky 

od výmyslu sveta, takže hladom tu trpieť určite nebudete. Ale takéto veci je lepšie raz vidieť ako stokrát 

počuť. 

  

Takže ak máte radi rajčiny, ktoré chutia ako rajčiny, nie roztavený plast, vybehnite na Rožňavskú 

a uvidíte sami. 

  

Fresh Market je však trochu schovaný za budovou klientského centra. Sústreďujú  tam všetky úrady, 

počnúc tým daňovým až po úrad práce, Krajský dopravný inšpektorát či pošty. 

  



Budova bola síce postavená bez súťaže a je dosť pravdepodobné, že by sa dala postaviť aj za menej peňazí, 

ale keď to má slúžiť občanom, dá sa nad tým ešte privrieť jedno oko. Stále lepšie, ako keby tam mal stáť 

dvadsaťpodlažný vežiak, ktorý nebude nikomu na nič. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Editoriál – Vykročte 

 
Diana Vaculová, 3.ročník Bc., 8. marec 2016 | Editoriál  

 
 

 

Každé ráno vyjde môj kocúr na parapetu okna a hľadí do ulice. Bývam v hlavnom meste, takže jediné, čo 

tam vidí, je parkovisko plné áut, pár stromov, nič nerobiacich robotníkov a zopár činžiakov. Náš kocúr 

je domácky typ. Von chodí málokedy a možno aj preto ho tak láka zízať na to, čo sa deje mimo jeho 

komfortnej zóny. Vtipné však je, že keď ho berieme k zverolekárovi a on sa skutočne dostane mimo bytu, 

je celý nesvoj. Zažíva niečo nové, je v neznámom prostredí, trasie sa a dokonca mu občas zlezie po tvári 

aj kvapka, ktorá až nápadne pripomína slzu. Potom sa s ním vrátime domov a hádajte, čo urobí ako prvé? 

Odpoveď je jasná. Opäť sedí na parapete a s roztúženými očami hľadí na to miesto, kde ešte pred chvíľou 

nevedel vydržať ani minútu. 

A tak je to aj s nami ľuďmi. Túžime po zmene, po zažití niečoho nového, po vykročení mimo našej zóny 

pohodlia. A keď už konečne príde príležitosť niečo zmeniť, sedíme doma v našich príbytkoch a hľadíme 

do televízie. Rozhodovať o našom osude nechávame ostatných, a to všetko bez jediného relevantného 

dôvodu. Nestihli ste si vybaviť volebný preukaz, nechce sa vám, voliť menšie zlo pre vás nemá význam, 

neviete si vybrať nikoho z kandidátky, a takto by sme mohli pokračovať ešte hodnú chvíľu. 

Tento víkend však máte možnosť, ktorá prichádza za bežných okolností iba raz za štyri roky.  Nebojte sa 

vyjsť z vašej obývačky a rozhodnúť sa, ako to bude v našej krajine vyzerať. Nebuďte kocúrom sediacim 

na parapete. Nezízajte. Vykročte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raz si hore raz si dole 

 
Zuzana Uličná, 1.ročník Mgr., 1. január 2016 | Editoriál  

 
 

 

Koledy dohrali, kapustnica sa zjedla a žiaden darček neostal nerozbalený. Tak rýchlo prešiel ten najkrajší 

čas v roku, na ktorý sa všetci tešia mesiace dopredu. 

My sme však už starší a Vianoce vnímame trošku inak, ako kedysi. Vieme, že darčeky nenosí Ježiško, a 

že tie voľné dni nebudú zas až také voľné. Na pár dní každý, samozrejme, vypne, no ako sa blíži Silvester 

opäť sa zobúdzame do reality, ktorá nás po sviatkoch bude v škole či práci čakať. Podobne som na tom 

aj ja, odkedy sa zo mňa stala bifloška a už koncom decembra si premietam v hlave termíny skúšok. No a 

potom, že oslavuj Nový rok, keď dva dni na to je termín z dejín žurnalistiky. 

Čo tým však chcem povedať... Myslím, že ľudia sa dajú v tomto smere zadeliť do akýchsi dvoch skupín. 

Tí, čo novoročné oslavy plnia množstvom predsavzatí do nasledujúceho roka a tí, čo ani veľmi nie. Druhá 

skupina sa týka aj mňa. Predsavzatia si nedávam a viem, že akokoľvek sa budem snažiť, ďalší rok prinesie 

pekné aj menej pekné okamihy. Veď taký je život. 

Preto ak aj vy patríte medzi poctivcov, ktorý práve myslia na to študentom dobre známe skúškové 

obdobie, verte, že čoskoro aj toto prejde a bude úspešne za vami. Veď tak to chodí. 

Pokojné Vianoce, nervy drásajúce skúškové a potom zase oddych pred letným semestrom. Tak to má 

byť, inak by bol život nudný. Preto všetkým, pedagógom, študentom a iným čitateľom Webjournalu 

želám v mene celej redakcie krásny a vyrovnaný rok 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Červený kapitán už čoskoro v kinách 

 

Petra Piknová, 1.ročník Bc., 11. marec 2016 | Kultúra  

 

 

 

Pravda vždy zvíťazí. Dokonca aj po niekoľkých rokoch. Detektívka slovenského autora Dominika Dána, 

Červený kapitán, prichádza do kín už 10. marca 2016. 

 

Už v roku 2007 sa Červený kapitán objavil v kníhkupectvách. Na filmovej podobe s dvojmiliónovým 

rozpočtom sa začalo pracovať v roku 2009, a o sedem rokov zaklapla posledná klapka. O pár dní si budú 

môcť fanúšikovia pozrieť tento detektívny thriller v kinách. 

Krauz a Burger v akcii 

Červený kapitán je o zločine, ktorý bol dlhé roky pochovaný pod niekoľkými metrami v zemi, a len vďaka 

náhode sa opäť dostal na povrch. Nešikovným robotníkom spadne pri opravách jedna z truhiel, 

a pozostatky sa z nej vysypú na zem. Keby v lebke nenašli zapichnutý klinec, zločin by nikto neodhalil. 

Prípad dostáva slávna dvojica detektívov – Burger a Krauz – z oddelenia vrážd. Postupne odkrývajú 

súvislosti a praktiky spojené s bývalým režimom. Autor čitateľom, onedlho divákom, zreteľne vykresľuje 

čo obete v tých časoch prežívali. 

Posledný film Ladislava Chudíka 

Film sa točil nielen Slovensku, ale aj v Poľsku a Českej republike. Režisér Michal Kollár sa snažil vtiahnuť 

diváka do roku 1992, kedy sa príbeh odohráva. Za pomoci technických vymožeností zmizli z Bratislavy 

aspoň nachvíľu všetky billboardy, dokonca Bratislavský hrad uvidíme v pôvodnej verzii. Vo filme sa 

objaví herec Maciej Stuhr, ktorý stvárnil detektíva Richarda Krauza, kolegu Burgera zahral Marián 

Geišberg a Červeného kapitána Oldřich Kaiser. Vo filme uvidíte aj Zuzanu Kronerovú, Helenu Krajčiovú, 

ale aj nebohého Ladislava Chudíka. 

Nový záver schválil aj Dominik Dán 

Ak ste knihu Červený kapitán už prečítali, nemusíte zúfať. Tvorcovia sa postarali o nečakaný zvrat – 

motív bude vo filme úplne iný. O čom by to bolo, keby polovička kinosály už pri upútavkách vedela, kto 

bude vrahom. „Tá istá vražda, tie isté postavy, kľúčové scény, ale zároveň do poslednej chvíle človek 

nebude vedieť, či je vrah záhradník, alebo maliar,“ vyjadril sa k filmu jeden z jeho tvorcov scenáru Miro 

Šifra. Samozrejme, kvôli obmedzenému časovému priestoru a možnostiam sa vo filme nebude 

nachádzať všetko to, čo v knihe. Odohrané budú hlavne tie najdôležitejšie scény. Všetky zmeny boli 

schválené samotným autorom a scenár prešiel aj jeho rukami. 



Aj tento rok sa môžeme tešiť na nového Dána 

Či sa samotný Dominik Dán objaví vo filme nie je známe, keďže jeho meno ani tvár verejnosť nepozná. 

Hoci si tento rok doprial miernu pauzu, a vydal len jednu knihu, nasledujúci rok by sa to už malo zmeniť. 

Možno už na letnú dovolenku pôjdeme s novou „dánovkou“. A ak nebudú príliš horúce dni, pretože vtedy 

Dán nepíše, mohla by sa pred Vianocami objaviť hneď ďalšia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jedz, modli sa a miluj 

 

Margaréta Koklesová, 3.ročník Bc., 11. marec 2016 | Kultúra  

 

 

 

Jeden rok života rozvedenej spisovateľky. Taliansko, India, Bali. Pôžitok, viera a hľadanie rovnováhy. 

Neodolateľné rozprávanie o ceste za šťastím. Sú určité veci, ktoré sa od nás čakajú. Dokončiť školu, mať 

svadbu, dom, deti, dobre platenú prácu v ktorej strávime celé dni... 

Spoločnosť si zvykla na určitý systém. Mnohí však v ňom nie sme šťastní. A Elizabeth Gilbert nebola 

výnimkou. Tesne po tridsiatke bola úspešnou spisovateľkou, manželkou a majiteľkou obrovského domu. 

Pod dokonalým povrchom usmiatej ženy sa však skrývala ranená duša, ktorá trávila noci na podlahe 

studenej kúpeľne, s pyžamom premočeným od sĺz. 

Zmena, ktorá musela prísť 

Kniha Jedz, modli sa a miluj je mapovaním roku jej života. Hľadania šťastia, pôžitku a lásky. Lásky 

k sebe samej, k Bohu, k ľuďom, k životu. Okamžite sa stala bestsellerom a predlohou pre rovnomenný 

film s Juliou Roberts v hlavnej úlohe. 

Liz sa rozhodne pre rozchod s manželom. Všetok svoj majetok zbalí do dvoch kufrov a aj napriek 

nesúhlasu rodiny a známych – veď predsa tridsaťročná žena má mať rodinu a nie cestovať – sa vydáva 

na jeden rok do sveta. 

Vo svete 

Odíde hľadať samú seba, šťastie, pokoj. Na každé tri mesiace si naplánuje jednu destináciu. 

Taliansko pre jeho nádhernú reč, dokonalé jedlo a hľadanie pôžitku. Indiu pre vieru, zbožnosť, poznanie. 

A nakoniec nádherné Bali pre rovnováhu (a nečakane aj lásku). 

Kniha je nádherným cestovateľským sprievodcom. Nie však turistickým, ale pravým. Opíše vám krásne 

ulice Talianska, reštauráciu, v ktorej robia najlepšiu pizzu na svete, príchute zmrzlín, na ktoré sa vám 

okamžite začnú zbiehať slinky. Zatúžite sa bicyklovať popri ryžových poliach či zostať štvrť roka v chráme 

a hľadať samého seba. 

Kniha je sprievodcom duší a ich príbehov. Smutných, veselých, krutých, silných. Preto, že keď cestujete 

po svete sám a tak dlho, spoznáte a uvidíte toho príliš veľa. Ľudí, ktorí si život vedia obdivuhodne užiť, 

mladú ženu, ktorú pre rozvod odvrhne spoločnosť, veštcov, guru. Ľudí sebaistých, zmätených, mladých, 

bezzubých, skvelých. 



Nájsť samého seba 

Niekedy je urobiť to, čo považujete za správne, najlepším rozhodnutím v živote, 

hocis vami nikto nesúhlasí. Veď predsa život je to najvzácnejšie, čo máme. Jednotlivé okamihy, situácie. 

Príliš veľa ľudí ho premárni v behu za kariérou alebo tým, čo nikdy nepríde. Pôžitok. Malý, každodenný. 

Sila prítomnosti. Boh (a je jedno, ako ho nazvete a akou formou sa mu budete prihovárať) a rovnováha. 

To dá životu naozaj zmysel. 

Nemusíte hneď letieť na druhý koniec sveta a vzdať sa všetkého, čo máte. Niekedy stačí spomaliť 

a počúvať samého seba. Zvnútra. Aby ste vedeli, čo robiť. 

Kniha Jedz, modli sa a miluj je na to dokonalou inšpiráciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenský Sokol z Ameriky 

 
Laura Kellöová, 3.ročník Bc., 9. marec 2016 | Kultúra  

 
 

 

V priestoroch bratislavskej Galérie Art Capital otvorili expozíciu Kolomana Sokola – rodáka 

z Liptovského Mikuláša a jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. 

Exkluzívna výstava s názvom Z rodinného albumu zahŕňa maliarovu tvorbu od štyridsiatych rokov až 

po jeho posledné diela. 

Vystavované obrazy sú na Slovensku po prvý raz. Niekoľko z nich je práve z obdobia, keď maliar koncom 

štyridsiatych rokov natrvalo emigroval do Spojených štátov. Inšpirovaný predovšetkým antikou 

zobrazoval náročné kompozície nahých žien aj mužov, pričom dbal na dokonalé výrazy. Ďalšie exponáty 

z výstavy opisuje riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Ivan Jančár, ktorý sa s Kolomanom Sokolom poznal 

osobne:„Ďalej sú tu diela z konca šesťdesiatych rokov, kedy sa Sokol zasa vracia k tematike rodiny, 

veľmi rád kreslil koňov, psíkov... Často sa vracal aj k motívom z Mexika, ktoré mal veľmi rád a ktoré 

opustil len kvôli zlému zdravotnému stavu jeho manželky.“ 

Zaujímavosťou je, že na väčšine umelcových obrazov nenájdeme meno autora. Koloman Sokol sa 

zvyčajne podpisoval pod pseudonymom SAMBO. Ivan Jančár ponúkol návštevníkom galérie zaujímavý 

príbeh ako nezvyčajné označenie vzniklo. Psíka s rovnakým menom, ktorý slúžil ako pokusné zviera 

v nemocnici, priniesol jeho jediný syn George. Koloman Sokol si domáceho miláčika veľmi obľúbil. „Psík 

Sambo bol od prvej chvíle jeho najbližším spoločníkom. Celé dni trávili v ateliéri.“ spomína na jednu 

z návštev umelca Ivan Jančár.  

Podľa Ivana Krejčího z Galérie Art Capital je veľkým úspechom, že väčšinu zo štyridsiatich obrazov sa 

na Slovensko podarilo dostať priamo od maliarovho syna Georga z Ameriky.    „...čo predpokladá vysoký 

stupeň dôvery dedičov v našu galériu. Môžeme prezentovať diela, ktoré zatiaľ na Slovensku nikto 

nevidel.“ 

Na vernisáž prišla aj Mária Lichvárová, blízka rodina Kolomana Sokola. Expozíciu Z rodinného 

albumuopísala ako veselšiu. Z detstva si totiž pamätá maliarove grafiky s ťažkými sociálnymi 

motívmi: „My sme mali celý dom plný grafík a trošku depresívne na mňa pôsobili. Tá čierna farba 

a všetko také tmavé...“ 

Jedinečná výstava popredného slovenského umelca potrvá do 25. marca. Jeho ďalšie kresby môžete 

obdivovať na expozícii trojice autorov Lajos Szalay – Koloman Sokol – Pablo Picasso v Galérii mesta 

Bratislavy. Tá potrvá do 13. marca. 



Mladý poslanec: Vek nie je nevýhodou 

 
Marek Kantorík, 3.ročník Bc., 9. marec 2016 | Osobnosti univerzity  

 
 

 

Pred necelým týždňom boli voľby a z každého kúta sa na nás usmievali politici rôznych názorov. O pár 

rokov môže byť jedným z nich aj študent žurnalistiky Robert Ďurkač (22), ktorý je už viac ako rok 

poslanom obecného zastupiteľstva v obci Otrhánky (okres Bánovce nad Bebravou).  

Vo veku 21 rokov si sa rozhodol kandidovať do obecného zastupiteľstva. Prečo? 

„Pravdupovediac, nezaoberal som sa možnosťou kandidovať do obecného zastupiteľstva, nakoľko všetok 

svoj voľný čas venujem škole a futbalu. Asi dva týždne pred uzavretím kandidátnych listín prišli za mnou 

niektorí vtedajší aj bývalí poslanci našej obce s návrhom, či by som predsa len nešiel skúsiť šťastie. 

Napokon som kývol, avšak neprikladal som tomu väčšiu váhu, nakoľko moje priority sú iné. Domnieval 

som sa, že ma väčšina obyvateľov Otrhánok aj tak nepozná, keďže športové aktivity vyvíjam v susednej 

obci Haláčovce.“ 

Bol si prekvapený, keď ta nakoniec zvolili za poslanca a navyše si skončil druhý? 

„Určite bol, nakoľko niektorí kandidáti, ktorí skončili za mnou, sa v obci markantne angažujú vo veciach 

verejných. Na druhej strane som si plne uvedomoval, že je to pre mňa obrovská pocta a predovšetkým 

zodpovednosť.“ 

Ako vnímajú tvoje "poslanie" rodina či kamaráti? 

„Rodina ani netušila, že som sa rozhodol kandidovať. Keď to zistili, spočiatku mi vyčítali, či mám málo 

vecí a veľa voľného času, ale pochopili to. Teší ich, keď ich na ulici stretnú obyvatelia a pýtajú sa ich, ako 

sa darí "mladému poslancovi". (smiech) Kamaráti to nejako neriešia, spolužiaci občas vedia vyhodiť na 

oči, že akú mám funkciu, ale všetko je to v rámci humoru, takže nemám s tým vôbec žiadny problém.“ 

Ako často máte schôdze? Dá sa to skĺbiť so školou? 

„Zasadnutia bývajú priemerne každý druhý mesiac, pokiaľ netreba zvolať mimoriadne zasadnutie. So 

školou sa to dá skĺbiť, stalo sa mi tuším raz, že som sa kvôli školským povinnostiam nemohol zúčastniť.“ 

Otrhánky majú len viac než 400 obyvateľov. Aké najzásadnejšie veci riešite na 

zasadnutiach? 

„Ide predovšetkým o základné veci ako verejné osvetlenie, budovanie cestných sietí, kúpa alebo predaj 

obecného majetku, organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských akcií, ale napríklad aj 

sťažnosti občanov a podobne.“ 



V obecnom zastupiteľstve si najmladší. Vnímaš to ako deficit? 

„Nie, v rámci obecného zastupiteľstva nepociťujem nijakú nevýhodu vzhľadom na môj najnižší vek z 

kolégia. Viem si presadiť svoj názor aj napriek tejto skutočnosti.“ 

Si študentom žurnalistiky. Akým smerom sa budeš uberať po skončení školy? 

„Nie som človek, ktorý má vo zvyku plánovať si budúcnosť. Prirodzene, nejakú predstavu mám. Rád by 

som sa venoval športovej žurnalistike, avšak trochu z iného uhla, aký pozná verejnosť.“ 

Prezradíš, čo presne by to malo byť? 

„Povedzme investigatívna, ale napríklad aj odhaľovanie súvislostí, ktoré sa skrývajú za niečím veľkým. 

Nechcem robiť novinárčinu typu ten dal toľko gólov, ten vyhral o toľko sekúnd, títo vedú v sérii toľko a 

toľko na zápasy. Na našej športovej scéne mi chýba viacero uhlov na rozmanité veci, ktoré sú okolo nás, 

avšak dokáže o nich podať informáciu len málokto.“ 

Vieš si predstaviť prácu v štruktúrach konkrétneho športového zväzu?   

„Takým mojim druhým snom je pracovať vo futbalovej sfére ako člen zväzu. Nakoľko päť rokov trénujem 

futbalovú mládež a rok som už aj funkcionár v našom klube v obci. V tomto prostredí sa pohybujem už 

dlhšie, za ten čas som získal viacero kamarátov a známych, ktorí v týchto organizáciách pôsobia. Ideálne 

by bolo venovať sa obom mojim cieľom naraz, ak o bude v budúcnosti možné.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druhá strana 

 
Denis Dymo, 2. ročník Bc., 1. január 2016 | Poetika  

 
 

 

Som ako detektív 

 

vyšetrujúci záhadu 

 

... 

 

každý okolo mňa vyzerá podozrivo 

 

každý deň 

 

iná tvár 

 

na každú jednu z nich pozerám krivo 

 

… 

 

cítim sa osamotený 

 

na tomto pustom mieste 

 

… 

 

Ale kto je tu tá obeť? 

 

Kto je vrah? 

 

tak ma rýchlo krieste 

 

… 

 

je nový deň 



 

pomaly vstanem z postele 

 

uväznený medzi stenami miestnej psychiatrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čakaj nečakané 

 
Rastislav Boris, 3. ročník Bc., 1. január 2016 | Poetika  

 
 

 

Čakal na autobus, lebo čakal na auto, ktoré zatiaľ nevlastnil. Ešte nenašetril peniaze, tak chodil 

autobusom. Chodil so šoférom, so slečnou nechodil. Čakal na lóve. Až potom chcel s novým autom s 

automatom uloviť lásku na love. Od čakania, ba priam z dlhej chvíle, ho rozboleli nohy, tak v sebe odhalil 

gemblerské vlohy. 

  

Z nudnej čakárne odbehol do zábavnej herne. Rozbehol sa k automatom, ktoré sa mu stali katom, 

postupným a krutým matom. Rástla vášeň, rástli dlhy, pred rodinou mal nos dlhý. Z čakateľa na autobus 

sa stala troska bez rýmov a poézie. Čo čakal? Teraz čaká za mrežami. Síce splatil väzbou dlhy, no za 

mrežami je čas dlhší ako dlhý. 

  

Aspoň šofér autobusu zabil čas lepšie. Čakal v kolóne, potom na hraničnej kontrole. Za hranicami sa 

zmenila mena, pomenili sa mená. Cestoval do nového sveta za vytýčeným cieľom, bájnym snom, 

masovým ideálom. K maďarskému Balatonu. K nízkorozpočtovému moru jazerného typu. Natrieskaný 

autobus plný očakávaní. Avšak, more sa zmenilo na moru. Nikto ju nečakal, ona si počkala. Smrť na 

ceste. Čakaj nečakané. 

  

V tom prišiel autobus a čakateľ z čakárne sa dočkal. Minútové čakanie na autobus zabil nudnými 

úvahami, príbehmi o čakaní. Keby tak existovali profesionálni čakatelia, ktorí by všade čakali namiesto 

nás. Na úrade aj križovatke. Počas reklamy aj pohrebu. U lekára aj u frenológa. Zrazu by sme mali kopu 

času a čakali by sme len na smrť, možno na Godota, pomyslel si. Nastúpil a pustil sa do reči so šoférom. 

Smerovali na maďarský Balaton. 

 

 

 

 



Nová sezóna F1 bude plná zmien 

 

Marián Masaryk, 3. ročník Bc., 8. marec 2016 | Šport  

 

 

 

Koncom februára odštartovali testy pred novou sezónou Formuly 1, ktorá prinesie oproti predošlej opäť 

niekoľko zmien. Pozrite si tie najdôležitejšie. 

Pribudol nový tím 

Pripravoval sa celý minulý rok, aby mohol od roku 2016 bez problémov vstúpiť do športu. Americký tím 

Haas sídliaci v Kannapolise v štáte Severná Karolína bude jazdiť s motormi Ferrari, od ktorého bude 

odoberať aj ďalšie súčasti monopostov. Jeho pretekármi budú niekdajší pilot zaniknutého Lotusu 

Romain Grosjean a bývalý testovací jazdec tímu z Maranella Esteban Gutierréz. Majiteľom stajne je 

Gene Haas, šéfom Günther Steiner. Nové auto má označenie VF-16. Štartové pole sa nám tak rozšíri na 

11 tímov a 22 pretekárov. 

Čaká nás viac pretekov 

K devätnástim minuloročným veľkým cenám pribudnú v roku 2016 ďalšie dve. Na scénu sa vráti VC 

Nemecka, tentoraz na Hockenheimring, ktorá sa uskutoční v posledný júlový deň. Úplnou novinkou 

bude VC Azerbajdžanu, ktorá je na programe 19. júna v uliciach hlavného mesta Baku. 

Špecifikom nového kalendára je, že jednotlivé preteky sú poriadne nahustené. Začína sa už 20. marca 

v Austrálii, posledné podujatie bude už tradične v Abú Zabí 27. novembra. Fanúšikov kráľovskej triedy 

motorizmu iste poteší, že uvidia celý cirkus F1 častejšie. Na druhej strane, pre jazdcov i ostatných členov 

tímov to znamená viac práce i cestovania a menej času tráveného bez svojich rodín. Až päťkrát sa budú 

konať dvoje preteky v priebehu dvoch týždňov. 

 

Zmení sa formát kvalifikácie 

Len v utorok 23. februára sa zástupcovia Strategickej skupiny a Komisie F1 dohodli na zmene priebehu 

kvalifikácie, ktorá začne platiť už v tejto sezóne. Bude mať rovnako tri časti, ale do poslednej postúpi 

namiesto desiatich najrýchlejších jazdcov už iba osem. 

V prvej časti, ktorá potrvá 16 minút, vypadne sedem najpomalších pilotov. A to tak, že po prvých 

siedmich minútach vypadne prvý a následne každých 90 sekúnd ďalší. Pätnásť najlepších sa prebojuje 

do 15-minútovej druhej časti. V nej sa udeje to isté čo v prvej s tým rozdielom, že prvý najpomalší pilot 

vypadne po šiestich minútach. 



V poslednej fáze (Q3) sa kvalifikácia skončí pre najpomalšieho jazdca po piatich minútach. Následne sa 

počas 14 minút preriedi „pelotón“ po každých 90 sekundách o jedného člena, až kým nezostanú dvaja 

najlepší. Tí si to v poslednej minúte a pol rozdajú o „pole position“. 

Nové pneumatikové pravidlá i nová zmes 

Dodávateľ pneumatík pre F1, talianska spoločnosť Pirelli, vyrobila pre túto sezónu novú, ultramäkkú 

zmes označenú fialovou farbou. Tá by mala byť ešte o niečo rýchlejšia ako doposiaľ najmäkšia 

supermäkká sada. Dôležitejšie je však to, že tímy budú mať väčšiu voľnosť pri výbere pneumatík pre 

každé preteky. 

Doteraz platilo, že Pirelli priviezlo na každé podujatie trinásť sád pneumatík podľa svojho výberu, 

pričom sedem sád bolo tvrdších a šesť mäkších. V pretekoch sa následne museli využiť aspoň raz oba 

typy. Po novom si z 13 sád budú môcť tímy až desať vybrať podľa seba. Výrobca určí iba najmäkšiu pre 

kvalifikáciu a dve pre preteky. Predpísaná však bude len jedna z nich. 

Odlišná štruktúra výfukov 

Kým v minulom roku mohla zo zadnej časti auta ústiť iba jedna vývodová trubica, od roku 2016 môžu 

byť až tri. Mal by sa tým zlepšiť zvuk, ktorý bol po zmene pravidiel v roku 2014 tak kritizovaný. Mohlo 

za to turbo, ktoré pri jednotnom výfuku spôsobovalo tlmený hluk motora. Po novom však vývod plynov 

z turbíny a z obtokového ventilu budú musieť mať samostatné zakončenia. Malo by to pridať niekoľko 

decibelov. 

Okrem spomínaných zmien sú iné aj zloženia či názvy niektorých tímov. Z Lotusu vznikol Renault Sport 

F1, ktorého jazdcami budú Kevin Magnussen a nováčik Jolyon Palmer. Manor Racing, ktorý už bude 

jazdiť s motormi Mercedes, bude mať v monopostoch dvoch začiatočníkov – Pascala Wehrleina a Ria 

Haryanta. Rozhodne sa máme na čo tešiť. 

 

 

 

 

 

 

 



Štrajk podľa študentov 

 

Romana Gogová, 1. ročník Mgr., 8. marec 2016 | Študentský život  

 

 

 

Aj keď to môže znieť inak, Štrajkovica nebola typickou študentskou zábavou. Vysokoškoláci na nej 

diskutovali o priebehu štrajku a slovenskom školstve. 

Študenti nič nestrácajú, no môžu pomôcť. Toto heslo znelo počas Štrajkovice, ktorú zorganizovala 

študentská iniciatíva Ďakujeme že vieme. O problémoch školstva sa tak hovorilo aj vo vysokoškolskom 

meste Mlynská dolina na internáte Ľudovíta Štúra v utorok 23. februára v Bratislave. 

 

Všetci čo prišli, ukázali že im to nie je jedno. Rovnaký názor zdieľa aj študent Samuel Chrťan z Katedry 

žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. „Štrajk som sledoval z pohodlia obývačky a držal 

som im palce,“ opisuje svoju predštrajkovú náladu. Potom sa však rozhodol vyjadriť svoj názor a pomôcť. 

Rovnaký impulz získali aj ďalší študenti z iniciatívy Ďakujeme že vieme, ktorí sa zúčastňovali štrajkových 

aktivít  Iniciatívy slovenských učiteľov a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Práve vysokoškolskí 

pedagógovia prevzali štrajkovú štafetu od materských, základných a stredných škôl. Štrajk vedú od 15. 

februára. 

Netreba poľaviť 

Aj keď podľa organizátorov diskusie štrajk nebude po voľbách pokračovať, nepoľavia. Chvíľu síce 

nebude s kým rokovať, o to viac ale chcú byť pripravení. Štrajkovica preto nebola len o rečnení, 

premietali na naj aj zábery z predchádzajúcich akcií. Neskôr vystúpili aj hudobníci, ktorí tu neboli 

náhodou. „Prišla som, lebo súhlasím so štrajkom. Aj tak si myslím, že sa udialo málo. Hlavne na Katedre 

žurnalistiky, tam by malo byť viac počuť občiansky hlas,“ myslí si speváčka a študentka Miroslava 

Miškechová, ktorá na Štrajkovici odspievala krátky koncert. 

 

 

 

 

 



A kde pracuješ ty? 

 

Nina Miková, 1. ročník Mgr., 23. január 2016 | Študentský život  

 

 

 

Rozdávaním letákov a prácou v obchode či bare škála študentských zamestnaní nekončí. Či už je 

dôvodom netradičných brigád zábava, vidina lepšej budúcnosti alebo príťažlivé finančné ohodnotenie, 

rozmanitosti sa medze nekladú. 

Keď sa ženské telo zmení na plátno... 

Niektorým na zážitky postačí zopár eur, iní si chcú dopriať luxus, ktorý rodičovská peňaženka 

nezaplatí. Dvanásťhodinová šichta a nočná v sklade však nie je pre každého. Ria sa preto rozhodla 

využiť krásu ženského tela, ktoré sa za pomoci šikovných rúk mení na umelecké dielo. 

K netradičnej práci sa dostala cez modeling. „V minulosti, približne pred tromi rokmi, som pracovala 

s fotografom, ktorý fotil aj bodypainting. Fotilo sa v ateliéry ženy, ktorá kreslila na modelky. Bola som 

pre ňu zaujímavá, tak ma oslovila,“ vysvetlila Ria. Ujasnila, že výška honoráru závisí od akcie. Pohybuje 

sa však v stovkách eur. 

Mladú študentku práca baví a samu seba nepovažuje za sexuálny objekt.  Bodypainting vidí ako umenie. 

Ako sama povedala, okolie to prijíma rôzne. „Na Slovensku to nie je veľmi populárne, napríklad oproti 

Rakúsku. Niektorí ľudia to berú pohoršujúco a niektorých to fascinuje,“ vysvetlila. A ako vyzerá jej 

pracovný deň? Všetko začína niekoľkohodinovým maľovaním v salóne, kde sa stretne s ostatnými 

modelkami. Dĺžka práce sa odvíja od zložitosti kresby. Napokon sa takto upravená premiestni na miesto, 

kde sa koná akcia. „Tam sa fotíme s ľuďmi a chodíme pomedzi nich,“ dodala 23-ročná študentka, ktorá 

sa nad otázkou, kde na tele je maľovanie najnepríjemnejšie ešte nezamýšľala. Povedala len, že to 

poriadne chladí. 

Pristupovali? Lístok, prosím! 

Zuzka, externá študentka odboru Železničnej dopravy na Žilinskej univerzite, si svoje zameranie 

nevybrala náhodne. Práca vlakovej výpravkyne ju veľmi baví. „Vláčiky sa mi páčili už odmalička. 

Keďže môj oco robí vlastne to isté, čo ja, tak som vždy videla ako to tam chodí,“ vysvetlila voľbu 

netradičného povolania. 

Pre prácu, ktorá je podľa jej slov náročnejšia psychicky než fyzicky, musela prejsť mnohými náročnými 

skúškami. Spočiatku robila na závorách, neskôr výhybkárku. Po niekoľkých mesiacoch praxe, kurzoch 

a skúškach sa napokon stala výpravkyňou.“Čím vyššia pozícia, tým väčšia zodpovednosť. Takže určite 

to nebolo jednoduché, ale mňa to veľmi bavilo a veľmi som túžila po tom, stať sa 

výpravkyňou,“ ozrejmila. 



Vysnívané povolanie jej vraj mnohí závidia, čudujú sa alebo vôbec nevedia, čo vlastne práca výpravcu 

zahŕňa. Známi sa tešia, pretože vedia, že ju to napĺňa. „Nie je nič lepšie ako robiť to, čo ťa baví a keď je 

tam super kolektív. Zažiješ kopec srandy, tak nie je o čom. Ja do roboty nechodím pracovať. Ja sa teším 

nato, koho stretnem, čo nové zažijem a tak,“ povedala.  Náročnosť práce sa však prejavuje 

v zodpovednosti. Podľa slov Zuzany, musí mať všetko vopred premyslené. Treba dávať pozor. Na ľudí, 

na to, aby sa nestala nehoda a do toho treba dodržiavať stanovené predpisy, ktorých je neúrekom. 

Štúdium na univerzite v Žiline sa mladá výpravkyňa rozhodla absolvovať aj pre vidinu pracovného 

postupu.„Moja šéfka musí mať vysokú školu. Asi je veľa pozícií,ktoré potom môžem robiť. Ešte som to 

nejako nezisťovala, zatiaľ mám čas,“ povedala. 

Medzinárodná firma nie je na zahodenie 

Nie vždy sa podarí zamestnať v odbore, ktorý študujete. Michal, študent Slovenskej technickej 

univerzity, si za budúcnosť zvolil energetické strojárstvo. Napriek tomu, že v odbore ešte nepracuje, ani 

jeho súčasná brigáda nie je na zahodenie. Okrem flexibilného pracovného času a dobrej výplaty, má 

medzinárodný IT gigant IBM dobré meno, ktoré v životopise ocení snáď každý zamestnávateľ. Netreba 

sa dlho zamýšľať nad tým, aké jazykové schopnosti musí mať študent vo firme s viac než päťtisíc 

zamestnancami rozmanitého pôvodu. 

Ak by sa 22-ročný milovník futbalu predsa len rozhodol zavesiť „strojárinu“ na klinec, odrazový mostík 

do sveta nadnárodnej spoločnosti už má. „Brigáda mi vyhovuje najmä pre flexibilný pracovný čas a 

skvelý kolektív. Mám tam vlastný priestor a navyše je to dobre platené,“ osvetlil. 

Budúcnosť však v súčasnej práci nevidí. „Jedno študujem, jedno robím. Zatiaľ je to len práca popri 

škole. To, že to mám v životopise dokazuje, že mám pracovné návyky, skúsenosť s počítačmi 

a kontaktom s ľuďmi,“ povedal a dodal, že je to dobrá poistka, ak by išlo niekedy do tuhého. 

 

 

 

 

 

 

 



Prečo ísť študovať vedu a techniku? 

 
Beata Javorčíková, 1. ročník Bc., 23. január 2016 | Študentský život  

 
 

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky je často braná s posmeškami. Vraj ju navštevujú „kockáči“. No 

ako svoju fakultu vidia jej študenti? Rozprávali sme sa s jednou študentkou. 

„Začnem asi tým, že aj keď naša fakulta navonok nevyzerá lákavo a niektorí sa smejú, že sa nám 

o chvíľu rozpadne nad hlavou, musím povedať, že to vôbec nezodpovedá tomu, čo sa deje vo vnútri. 

Počas môjho krátkeho pôsobenia na tejto fakulte z nej mám veľmi dobrý pocit. Vo všeobecnosti sa tam 

všetci snažia poskytnúť čo najlepšie vzdelanie. Iste, znie to ako fráza, ale tu je to naozaj tak,“ vraví 

prváčka Ema, ktorá študuje aplikovanú matematiku. 

Dekanom tejto fakulty je prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., profesor z Katedry jadrovej fyziky 

a biofyziky, ktorý sa vo svojej práci venuje skúmaniu kozmu. Konkrétne nášho najbližšieho kozmického 

okolia a objektom, ktoré sa nachádzajú v slnečnej sústave. Jeho práca úzko súvisí  so štúdiom globálnej 

zmeny, ktorej dôsledky začíname pociťovať a má praktický dopad na náš každodenný život. 

 

  

Študenti tejto fakulty si mali možnosť hneď na začiatku vybrať jeden z troch hlavných odborov štúdia, 

ktoré fakulta poskytuje. Teda buď matematický, fyzikálny alebo informatický odbor. „Napriek tomu, že 

máme tri odbory, má naša fakulta skratku iba matfyz, na čo sa mnohí informatici sťažujú, teda že sa 

nespomínajú v skratke,“ žartuje študentka. 

„Podľa každoročných prieskumov majú naši absolventi skoro 100% úspešnosť v hľadaní zamestnania 

spolu s fakultami STU FIIT a FEI. Všetko sú to technické školy a o takýchto absolventov je v dnešnom 

technicky orientovanom svete veľký záujem,“ pokračuje a tiež dodáva: „Zatiaľ to možno všetko znie 

vcelku ideálne, vyštuduješ, hneď sa zamestnáš a je!  Ale háčik je podľa mňa práve v tom: vyštuduješ. 

A to preto, že štúdium naozaj nie je ľahké. Trávime dosť času v škole, na prednášky sa u nás väčšinou 

chodí, pretože aj tie sú podstatné a voľný čas trávime nad skriptami. Na druhej strane je ale matfyz 

naozaj plný študentov, ktorých to baví, a tí, ktorých to nebaví, tak tí tam už zvyčajne nie sú. Naša 

fakulta nie je preplnená študentami a o matfyzákoch koluje naozaj veľa vtipov. Napriek tomu sú to tí 

najšikovnejší mladí ľudia možno aj na celom Slovensku.“ 

 


