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Pí�sal sa september 2011. Doktor Izrael stojí� v učebni 
a poveruje budúceho zástupcu šéfredaktora 
Jakuba Lišku, aby spomedzi prvákov vybral jed-
ného študenta, ktorý bude zástupcom vtedajšej 
šéfredaktorky Zumagu. Pamätám si ten deň. 
Vychádzala som zo školy, keď ma Jakub dobehol 
a povedal: „Vieš, ten post zástupcu... podľa mňa by 
si bola najvhodnejšia osoba. Môžem ťa nahlásiť?“ 
Nikdy som nevedela povedať nie. Ani teraz som 
nepovedala... a roztrasená som pokračovala v ceste 
domov s myšlienkou, čo ma to len čaká. O rok som 
sedela na redakčnej rade, keď na mňa šéfredaktorka 
Miška ukázala a povedala: „Predstavujem vám 
novú šéfredaktorku Zumagu.“ Ja? Š� éfredaktor? 
Vážne? Č�o teraz? Začiatky boli rozpačité... dlho som 
s pomocou mojich grafikov hľadala pravú tvár tohto 
skvelého študentského projektu. Nebolo to ľahké. 
Všetko... organizácia, synchronizácia redaktorov, 
dodržiavanie rozsahov, financovanie... Usmievam 
sa, keď si spomí�nam na krvavé prsty z viazačky. 

No myslí�m, že sa nám to darilo. Za päť rokov sme sa raz nezúčastnili celoslovenskej 
novinárskej súťaže Š� túrovo pero, inak sme si zo Zvolena postupne doniesli tretie miesto, 
Čenu primátora mesta Zvolen za kultúrnu úroveň časopisu, druhé miesto, a posledný rok 
môjho šéfredaktorovania sa stal Zumag najlepší�m vysokoškolským časopisom na Šlovenku. 
Wow. Toľko úspechu a ja som bola pri tom. U� spešná šéfredaktorka? Ale kdeže... ja sama by 
som to nezvládla. 
Zumag nie je môj, je študentov Katolí�ckej univerzity. Je počinom, ktorý hovorí� za všetko, 
hovorí� o tom, akí� sú študenti žurnalistiky (ale aj histórie, filozofie,...) z Ružomberka  múdri 
a šikovní�, vzdelaní� mladí� ľudia, ktorých baví� to, čo robia. Neboja sa závažných tém, vyznajú 
sa v hudbe, filmoch, športe... neboja sa svojimi prí�spevkami otvárať čitateľom oči a neboja 
sa stáť za svojim názorom. Šom pyšná na každého redaktora, s ktorým som mala česť sa 
počas môjho pôsobenia v Zumagu stretnúť, som hrdá na každý prí�spevok, ktorý mi prišiel 
rukami, na každé čí�slo, pod ktoré som sa hrdo podpí�sala. Keby tento editoriál pí�šem na papier 
a nie do Wordu, slová by boli rozmazané od sl�z... bude mi chýbať tento skvelý časopis, ľudia, 
redakčné rady každú stredu. Moje roky na vysokej boli krásne aj vďaka práci na Zumagu. 
Bola to skúsenosť, za ktorú som nesmierne vďačná, ktorá mi dala mnoho do života. Rovnako 
ako Katolí�cka univerzita...
Posledné slová? Nebojte sa... nebojte sa mať vlastný názor a myslieť. Buďte hrdí� na to, že 
ste študentmi Katolí�ckej univerzity. Je to skvelá škola! 

Na rozlúčku

zumag

zumag
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Spravodajstvo    Katolícka univerzita 

Univerzita    Katedra žurnalistiky už po druhý krát pozvala 
na svoju pôdu známu trojicu šéfredaktora Petra Bárdyho a 
dvoch absolventov našej katedry, reportéra Tomáša Kysela a 
editora Michala Badí�na z portálu Aktuality.sk. Tomáš Kysel, 
predtým pôsobiaci štyri roky v tlačovej agentúre ŠITA. je spolu 
s Michalom Badí�nom dôkazom, že naša katedra vychováva 
žurnalistov, ktorí� o prácu nemajú núdzu. „Online prostredie v 
Aktualitách.sk mi prí�de perspektí�vne aj teraz aj do budúcna,“ 
uviedol Tomáš. Š� tudenti približne hodinu a pol diskutovali o 
rôznych témach, medzi ktorými nechýbala ani politika. Š�éfredator 
zhodnotil, čo všetko sa im na portáli podarilo za uplynulý rok a 
pol a netajil sa priznať, s čí�m všetkým nie je spokojný a v čom 
nenaplnili svoje ciele. Š presvedčení�m však vyhlásil, že Aktuality.
sk patria momentálne k najlepšiemu a najrešpektovanejšiemu 
spravodajskému onlajnovému typu na Šlovensku. Napriek tomu 
sa podľa Bárdyho slov nechystajú vydávať printovú verziu.  Po 
besede sa študenti mohli informovať o možnej spolupráci s 
členmi redakcie. (Nikoleta Štikičová)

Trio z Aktuality.sk opäť u nás

Univerzita  Začiatkom marca sa v rámci akcie Pri čaji o piatej konala 
prednáška O deťoch a internete z európskeho pohľadu. Diskusiu 
moderovali Pavel Izrael a Juraj Holdoš. Obaja zo slovenského tí�mu 
nadnárodnej výskumnej siete EU Kids Online IV. Neformálne združenie 
výskumní�kov z rôznych európskych krají�n sa zaují�ma o problematiku 
použí�vania internetu deťmi od deväť do šestnásť rokov. Šlovenský tí�m 
má ambí�ciu uskutočniť v roku 2017 výskum, ktorý by bol porovnateľný 
s európskym výskumom z roku 2010. Ten sa zameral hlavne na aktivity 
tí�nedžerov na internete a na to, aké prí�ležitosti a riziká tam na nich čakajú. 
„Naša účasť spočí�va v tom, že máme akoby priebežne aktualizovať a 
zisťovať, čo je nové v tejto oblasti vyskúmané na Šlovensku a dať to do 
európskej databázy,“ priblí�žil úlohu Šlovenska koordinátor slovenského 
tí�mu Pavel Izrael. Z čiastkových výskumov by chcel spraviť úplný. 
„Mojou veľkou motiváciou, aby sa výskum v roku 2017 uskutočnil je, že 
doteraz na Šlovensku ešte neprebehol. Pokiaľ viem, tak zatiaľ sa robia 
iba čiastkové výskumy s malou vzorkou. Nie sú komplexné. Pri tomto 
výskume je ale šanca, že správanie mladých ľudí� v prostredí� internetu 
dokážeme zmapovať z viacerých perspektí�v, že to nebude len nejaký 
výsek a bude to reprezentatí�vne,“ zhodnotil Pavel Izrael. Organizátori 
plánujú stretnutia aj na budúci semester. „Prvý rok sme chceli vyskúšať, 
ako to bude fungovať, či bude záujem. Do budúcnosti ešte uvidí�me, ako 
to upraví�me, “ uzavrel Eugen Zeleňák. (Ľudmila Gromadová)

S čajom v ruke diskutujeme o vede

Knižnica    Výstáva s názvom Prí�roda ohlasuje Božiu slávu, prezentuje 
výber farebných fotografií� z prí�rody, ktoré približujú Boha k človeku 
v podobe prí�rody. Autorom výstavy je vedec a spisovateľ, Miroslav 
Šaniga (52). „Pre mňa je prí�roda Boh, ktorá ho svojou existenciou 
ospevuje. Ľudia tvrdia, že Boha nikto nikdy nevidel, tak ja ho vidí�m vo 
všetkom. V rastline, vo vrabcovi, vo vlkovi, v peknej modrej oblohe, v 
súhvezdí� Orionu. Prí�roda spieva o tejto Božej sláve a je to napí�sané aj 
vo Švätom Pí�sme,“ zdôraznil autor. Šaniga sa snaží� otvoriť ľuďom najmä 
duchovné oči. Fotografiu vidí� sí�ce bez duše, ale Boh prí�rodu oživil 
vôňami, zvukmi, ktoré pre neho predstavujú dušu. „Ak to prehliadame, 
nezaslúžime si niekedy vidieť,“ tvrdí� autor. Impulz na zriadenie výstavy 
prišiel zo strany Univerzitnej knižnice. „V poslednej dobe sa snaží�me 
trochu intenzí�vnejšie zviditeľňovať prácu nielen našich pedagógov, ale 
aj študentov,“ vyjadrila sa Katarí�na Matúšková, vedúca Univerzitnej 
knižnice. Návštevní�ci jeho tvorbu budú môcť vidieť na Č�ervenom 
námestí� na prvom poschodí� Univerzitnej knižnice od utorka 15. marca 
do pondelka 11. aprí�la. (Katarí�na Mrvová)

Sanigove fotografie ohlasujú Božiu 
slávu

zumag

Miroslav Saniga počas vernisáže Šéfredaktor aktuálit s posilami: absolventmi KU

Pavel Izrael, odborník na mediálnu výchovu diskutuje s hosťami 
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TV UNICA   Od 1. do 3. aprí�la sa na pôde Filozofickej fakulty Katolí�ckej univerzity v 
Ružomberku konala súťaž univerzitných televí�zií� INŠTELČOM 2016 (International 
Študent Television Čompetition). Okrem domácej TV UNIČA sa do súťaže zapojila 
televí�zia í�-Téčko zo Z� ilinskej univerzity v Z� iline, Š� tudentská televí�zia eŠ�Tv z 
Technickej univerzity v Košiciach a Televí�zia Mediálka z Prešovskej univerzity v 
Prešove. „Čieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre oboznámenie sa s tvorbou 
univerzitných televí�zii. Š� tudenti mali po prvýkrát možnosť porovnať svoje 
prí�spevky, ku ktorým sa vyjadrila odborná porota. Verí�me, že toto podujatie bolo 
prvým krokom k nadviazaniu dlhodobej spolupráce,“ povedala organizátorka 
podujatia Františka Š� iškovičová z TV UNIČA, ktorú tvoria študenti žurnalistiky 
z Katolí�ckej univerzity v Ružomberku. Zástupcovia televí�zií� si v rámci podujatia 
vyskúšali živé vysielanie či produkciu v teréne. Odborná porota zhodnotila 
ich prí�spevky rozdelené do deviatich kategórií�, medzi ktoré patrila naprí�klad 
publicistika, záujmová relácia, krátky film či reklama. „V niektorých kategóriách 
sme neurčili žiadne miesto, niekde len jedno. Čelkovo si však myslí�m, že študenti 
pozití�vne prekvapili. Ich prí�spevky boli pozerateľné, viaceré z nich boli dokonca 
vysielateľné,“ uviedol člen odbornej poroty Šamuel Vaterka z RTVŠ. Šúťaž vyvrcholila 
odovzdávaní�m ocenení� v jednotlivých kategóriách a vyhlásení�m celkových ví�ťazov. 
Za ví�ťaznou televí�ziou í�-Téčko sa na druhom mieste umiestnila TV UNIČA a na 
treťom eŠ�Tv. (Mária Badačová)

V Ružomberku súťažili univerzitné televízie

Univerzita   Začiatkom marca rektor KU Jozef Jarab slávnostne otvoril špeciálnu 
študovňu Poradenského centra. Š� tudenti so špecifickými potrebami majú k dispozí�cii 
asistenčné technológie, ktoré im uľahčia štúdium na univerzite. Potrebu zriadenia 
špeciálnej študovne ukázala dlhodobá práca koordinátorov poradenského centra, 
ktorí� sa často stretávali s hendikepovanými študentmi. Obsahuje dve počí�tačové 
stanice - jedna je určená pre študentov zo zrakovým postihnutí�m, druhá pre 
telesne postihnutých. Švoje miesto si tu nájdu aj študenti s poruchami učenia 
vďaka špeciálnemu programu, ktorý dokáže napomôcť pri oprave textu.  „Okrem 
toho, že sama mám isté postihnutie v študovni aj vypomáham, čiže robí�m asistenta 
ľudom, ktorí� nemajú skúsenosti s týmito pomôckami,“ vyjadrila sa Ivana Potočárová, 
študentka KU so zrakovým postihnutí�m. V plne vybavenej miestnosti môžeme 
nájsť hovoriaci skener, diktovací� softvér, elektronické lupy, špeciálne klávesnice a 
iné pomôcky. „Hovoriaci skener ihneď po naskenovaní� strany nahlas prečí�ta text. 
Druhý skener uloží� nevidiacemu cez OČR program dokument do textovej podoby, 
aby ho mal prí�stupný na čí�tanie,“ vysvetlila koordinátorka Poradenského centra 
Katarí�na Markovičová . Výhodou študovne je aj jej umiestnenie, keďže sa nachádza v 
budove Univerzitnej knižnice KU. Š� tudenti si tak môžu zo sebou priniesť prezenčnú 
literatúru, ktorú im poskytne knižnica. „Šo študovňou som veľmi spokojná. Všetky 
zariadenia sa dajú prispôsobiť či už môjmu postihnutiu alebo aj študentom, ktorý 
majú horší� zdravotný problém, naprí�klad nevidiaci študenti, ale aj paralizovaní�, 
naprí�klad po mozgovej prí�hode,“ dodala Ivana Potočárová. (Barbora Ivanová)

Študenti s postihnutím majú k dispozícii 
špeciálnu študovňu

Tadeusz Zasȩpa prijal čestné 
občianstvo mesta Ružomberok
Ružomberok   Na návrh mestského zastupiteľstva  
prijal Zasȩpa v stredu 30. marca čestné občianstvo. 
Čeremoniál odovzdávania sa uskutočnil v kultúrnom 
dome Andreja Hlinku v Ružomberku za významný 
prí�nos a publikácie z oblasti masmediálnej teórie, 
riadenie Katolí�ckej univerzity, kde pôsobil šesť rokov 
ako rektor, za vybudovanie Univerzitnej knižnice KU, 
za rozvoj a ší�renie dobrého mena mesta Ružomberok. 
Pamätný list a medailu čestného občianstva prebral 
z rúk primátora mesta a osobného priateľa Igora 
Č�ombora: ,,Každý človek nie je stvorený len sám pre 
seba. Druh našej práce a nášho ľudského prostredia vy-
tvára zväzky s ľuďmi, a to platí� pre dnešného oslávenca, 
čestného občana nášho mesta, cteného pána Tadeusza 
Zasepu.“ Okrem vážených hostí� a priateľov prišli počas 
výnimočnej udalosti profesora podporiť aj jeho bývalí� 
študenti či zamestnanci univerzity. Na blahoželania 
reagoval so skromnosťou: ,,Je to prekvapenie, nikdy 
som nepredpokladal, že sa to stane. Je to prameň 
mojej veľkej radosti.“ Tadeusz Zasȩpa je medzinárodne 
uznávaný poľský kňaz a publicista. Na Šlovensku pôsobí� 
a žije 26 rokov. Bol žiakom Karola Wojtylu, dvakrát 
zí�skal titul Muž roka, v roku 2001 bol nominovaný 
na Nobelovu cenu za mier. Aktí�vne hovorí� desiatimi 
svetovými jazykmi. (Magdaléna Palúchová)

zumag

Technika pomáha znevýhodneným študentom

Í-Téčko suverénne bodovalo medzi študentskými televíziami

Tadeusz Zasepa  - čestný občan Ružomberka
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Komentáre     Slovensko a svet

koncern Daily Mail and General Trust predal 
Pravdu českej spoločnosti Florena, za ktorou 
podľa dostupných informácií� stojí� finančná 
skupina J&T. Denní�k sa spája aj s menom 
Juraja Š� irokého. Ten je mnohými označovaný 
za mecenáša strany ŠMER, o čom svedčí� aj 
mnoho zí�skaných tendrov počas vládnutia 
strany Roberta Fica. 
Jedným z najnovší�ch prí�rastkov na našom 
mediálnom trhu je Denní�k N, ktorý vznikol 
s ví�ziou, že sa nenechá „opentať“. Kampaň, 
ktorú tvorcovia pri začiatkoch denní�ka spus-
tili, vyzývala k podpore nových nezávislých 
noví�n. Jeden z prvých titulov niesol odkaz, 
že „mocní� si u nich neškrtnú“. Denní�k N však 
vznikol s výraznou podporou spoločnosti 
Eset, ktorú vlastnia traja z desiatich 
najbohatší�ch Šlovákov. Dnes toto periodikum, 
podobne ako kedysi ŠME, ostro vystupuje 
proti strane Roberta Fica. Na sociálnych 
sieťach mnohí� uží�vatelia denní�ku vyčí�tajú, 
že sa v ňom prejavuje ambí�cia robiť politiku. 

Riešením je „priznať farbu“
Aby sa tlač v elektronickej konkurencii 
udržala, potrebuje finančnú podporu. Zväčša 
však ide o podporu mocných podnikateľov 
napojených na parlamentné strany. Dokazuje 
to zahraničný, ale i domáci mediálny priestor. 
Oslovili sme šéfredaktorov najväčší�ch mien-
kotvorných denní�kov na Šlovensku s otázkou, 
čo si o objektivite a nestrannosti tlače u nás 
myslia. K tejto problematike sa však odmietli 
vyjadriť. Jediné stanovisko zaujal šéfredaktor 
internetového denní�ka Postoj. „Je mi bližšie, 
keď médiá priznajú, aký je ich svetonázor. 

Riešením otázok o nestrannosti slovenských 
denníkov je „priznať farbu“
Objektívnosť a nestrannosť sú na slovenskom mediálnom trhu frekventovanými pojmami, ktorými sa rady titu-
lujú mnohé slovenské denníky. Len z analýzy vlastníckeho pozadia najväčších mienkotvorných denníkov však 
vyplýva, že na takéto titulovanie nemajú právo.

NIKOLA KOKIOVÁ

U nás to však nie je zvykom, Postoj je prvý, 
ktorý sa odvážil dať si nálepku konzervatí�vny. 
Je to podľa nás najférovejší� prí�stup voči 
čitateľom, keďže ich upozorňujeme, že takéto 
názorové presvedčenie je pre nás charakteri-
stické ešte predtým, ako im predloží�me náš 
názor,“ myslí� si František Múčka, šéfredaktor 
Postoja a bývalý redaktor .týždňa. Podľa 
mediálnej historičky Barbory Köpplovej sú 
médiá často spájané s pojmom nezávislosť, 
pričom sa však táto nezávislosť týka výlučne 
nezávislosti médií� od štátu. Otázky spojené 
s problémom naprí�klad ekonomickej alebo 
politickej nezávislosti sa u nás objavujú len 
sporadicky. Objektivita je rovnako abstraktný 
pojem a každý si ho môže vykladať inak. 
V mediálnej praxi by výsledkom snahy o 
objektivitu mal byť prí�stup, v ktorom dá 
novinár priestor na vyjadrenie všetkým 
stranám, a ponechá recipientovi možnosť 
informácie vyhodnotiť.   
Ak sa teda rozprávame o nezávislosti či 
nestrannosti slovenských denní�kov, dalo 
by sa polemizovať o tom, či v našom mediál-
nom systéme naozaj existuje, a či sa len 
nesnaží�me násilne médiá objektivizovať. 
Keď sa pozrieme na vyspelejšie mediálne 
trhy, ako sú naprí�klad vo Francúzsku či 
Taliansku, jednotlivé periodiká sa netaja 
svojou prí�slušnosťou k rôznym politickým 
a spoločenským svetonázorom. Existuje tu 
pluralita myslenia a médiá sa neskrývajú 
za nálepku nestrannosti.  Voči čitateľom by 
bolo férové, keby i slovenský mediálny trh 
pristúpil na takúto transformáciu a keby sa 
k Postoju pridali i ostatné denní�ky.

zumag

So vznikom samostatnej Šlovenskej 
republiky vznikol aj nový mediálny 
systém oslobodený od štátnej moci. 
Začiatkom deväťdesiatych rokov 

zaznamenal náš printový trh boom, objavilo 
sa množstvo nových titulov. Ešte v roku 
1990 začali vychádzať Hospodárske noviny, 
ktoré boli jediným ekonomickým denní�kom 
nielen na Šlovensku, ale aj v Č�esku. V roku 
1993 vznikli Hospodárske noviny určené 
výlučne pre slovenský trh. Ešte aj dnes patria 
spoločnosti  Marfa (v minulosti Ecopress), 
ktorú vlastní� český podnikateľ a politik 
Andrej Babiš. Ten sa nikdy netajil tým, že 
sa snaží� mať vplyv nad svojimi novinami. 

Dvaja silní rivali
V aprí�li 1993 začala vydávať Tlačová 
agentúra Šlovenskej republiky nový denní�k, 
ktorý proklamoval politickú nezávislosť. Tou 
však Republika, neskôr Šlovenská republika, 
ani v najmenšom nedisponovala. Od začiatku 
bol tento denní�k tribúnou Vladimí�ra Mečiara 
a jeho osobným periodikom, prostrední�ct-
vom ktorého redaktori podávali verejnosti 
upravené informácie podľa potrieb vládnucej 
strany. Po páde Mečiarovej vlády nový 
generálny riaditeľ TAŠR Ivan Melicherčí�k 
podpí�sal zmluvu, podľa ktorej denní�k Šlov-
enská Republika zí�skala nového vydavateľa 
Šalus, s.r.o., ktorej spoloční�kom bolo aj HZDŠ. 
Denní�k zanikol v roku 2000.
Najúspešnejší�m mienkotvorným denní�kom 
po páde režimu sa stalo ŠME, donedávna 
považované za najobjektí�vnejšie a nestranné 
periodikum. Vstup finančnej skupiny Penta 
do spoločnosti Petit Press mu však túto 
reputáciu značne poškodil. No ŠME nebolo 
nestranným denní�kom už pri svojom vzniku. 
Začiatky ŠME-čka sa totiž spájajú s odporom 
k Vladimí�rovi Mečiarovi. Tento odpor sa 
premietol i do denní�ka, keď sa ŠME stalo pro-
tipólom Šlovenskej republiky. Manipulačné 
techniky zostali blí�zke obidvom. Denní�k bol 
navyše podporovaný stranou ŠDKU� .

oPENTAť sa nedali, zESETovať áno
Najstarší�m denní�kom vychádzajúcim na 
Šlovensku dodnes je denní�k Pravda. Za 
socializmu bol majetkom U� stredného výboru 
KŠČ�  a KŠŠ. V roku 2010 britský mediálny 
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Šlovensko má bohatú históriu a kultúru. 
Máme hrady, zámky, kaštiele a iné kultúrne 
budovy, ktoré sú zrkadlom našej histórie, 
a toto zrkadlo by nemalo byť špinavé, malo 
by odrážať našu národnú hrdosť. 
V mojom rodnom meste sa pred niekoľkými 
desaťročiami odohrával boj o najväčšiu 
kultúrnu pamiatku mesta. Básnik štúrovskej 
generácie, Janko Kráľ, tu dožil svoje posledné 
roky. O niekoľko desaťročí� chceli centrum 
mesta zbúrať a postaviť tu obytné domy, 
aj dom Janka Kráľa. Kultúrna pamiatka sa 
začala znevažovať a špekulovalo sa, či je 
vôbec pamiatkou. Všetko kvôli obytným 
domom, panelákom, developerom. Jedna 
z pracovní�čok mestského výboru dostala 
dokonca „brilantný“ nápad, že sa dom 
Janka kráľa zbúra, pamätná tabuľa sa 
dá na bytovku a jeden byt v paneláku bude 
slúžiť ako jeho pamätná izba. Kultúrnej 
pamiatky sa zastal aj Milan Rúfus: „Kedy 
toto na Šlovensku prestane? Asi vtedy, keď 
už nebude čo zachraňovať“. 
Keď mesto nemá na opravu pamiatky, tak 
sa zväčša predá investorom, ktorý si s ňou 
potom môžu naložiť ako im srdce zažiada. 
Niečo podobné sa odohralo aj v Ružomberku 
s Kaštieľom sv. Z� ofie, ktorý na križovatke 
ciest stojí� už od 14. storočia. Investor 
kaštieľ opravil, zrekonštruoval a funguje 
tu potravinový obchodný reťazec. Šlúži sí�ce 
ľuďom, ale marketingovo, ich historické 
povedomie neobohacuje. V Liptovskom 
Hrádku zas podnikateľka odkúpila zničenú 
ruinu, investovala mnoho do jej opravy 
a dnes na hrade a kaštieli nájdete hotel 
s reštauráciou. 
Veľké množstvo ďalší�ch pamiatok na našom 
území� by si zaslúžilo zveladiť. Pokiaľ sa 
však toho nezhostia občianske organizácie 
a dobrovoľní�ci, nič také sa nedeje. Mestá či 
obce na rekonštrukciu pamiatok nemajú 
peniaze, vláda je často nevší�mavá. Kultúrne 
pamiatky by sa však mali rekonštruovať, 
aby sa zachovali pre ďalšie generácie. 
Šprí�tomňujú most medzi minulosťou a nami, 
vzdelávajú nás a obohacujú. Nemali by sme 
ich nechať schátrať a dovoliť, nech na ich 
mieste vyrástli obytné domy či nákupné 
centrá.                                  DÁRIUS KOCIAN

Kým kohút zaspieval, zapreli 
sme v sebe človeka
Začnem prosbou. Nasledovné slová, prosím, neberte ako hromadné ob-
vinenie, odsúdenie či vzbudzovanie výčitiek. Mám len pár neodbytných 
postrehov, ktoré hľadajú adresátov mimo môjho šuplíka s poznámkami.

V uplynulých týždňoch sa Európa stala 
epicentrom teroristických útokov. 
Jatky vo Francúzsku a Nemecku 
tvorili denne hlavnú náplň spravodaj-

stva. Vydesili miestnych, ale aj obyvateľov 
Šlovenska. Hrozba sa priblí�žila, pozreli sme 
jej priamo do tváre. Obavy sú oprávnené, 
opatrnosť na mieste. Ale... Štrach a hnev 
nabrali rozmer, ktorý nás dohnal k neprí�-
pustnému. K strate ľudskosti. 
Generalizovanie a polarizovanie. Vytvoril sa 
mentálny tehlový múr MY a ONI.  Nech už sú 
to utečenci, ich zástancovia, alebo hocikto, kto 
nezapadá do konceptu. V prí�pade utečencov sa 
opakuje: všetci sú rovnakí� – zlí�, fanatici, chcú 
nám uzurpovať krajinu, presadiť svoje zvyky 
a požiadavky. Frekventovane sa objavuje 
argument „spáchal sa atentát, to tí� utečenci. 
Nech ich všetkých deportujú späť.“ Predsudky 
a predpojatosť profesionálne zatemňujú 
zdravý úsudok. 
Nejde len o skupinu utečencov, bezcitnosti 
či ľahostajnosti sú vystavení� ďalší�. I našinci, 
ktorí� si dovolili zastať sa niekoho, prí�padne 
nezdieľali rovnaký radikálny názor. Šlovným 
pľuvancom, za podpory virtuálneho publika, 
sa nevyhli ani redaktori. Čhápem vaše obavy, 
váš hnev. No niekedy ho mierite nesprávnym 
smerom. Usudzujúc z komentárov, niektorí� 
nestojí�te o pravdu, neochvejne sa pridŕžate 

NIKOLA MARHEFKOVÁ

svojej verzie pravdy. Objektí�vne a vyvážené 
spravodajstvo ale neznamená zamlčanie alebo 
prekrútenie faktov, len aby sme vyhoveli 
čitateľom. 
Zdá sa, že strach sa dlhodobo ubytoval 
pod naše postele, odkiaľ podmieňuje naše 
myslenie a konanie. Ak ho neskrotí�me, 
poskytne priestor novým nájomcom. Pretože 
strach nikdy nepracuje sám – uzatvára pakt 
s paranojou, agresiou až v prerastajúcu 
nenávisť. Nevyzývam ľudí�, aby sa ľahkovážne 
vystavovali nebezpečenstvu. To, čo vykonali 
útoční�ci, má aktivovať všetky legálne pros-
triedky, aby sa podobným prí�padom zabránilo 
a vyvodili sa z nich dôsledky. My by sme sa ale 
nemali zaťať a zbrojiť, pestovať si nenávisť. 
Voči moslimom, utečencom, nevyhovujúcim, 
našincom, blí�žnym. Nikomu. Neterorizujme 
dobro. Odplatiť násilie ďalší�m násilí�m? Táto 
rovnica nikdy nefungovala. 
Tematiku strachu a jeho deštrukčné vedľajšie 
účinky geniálne spracoval pán Bukovčan 
v dráme Kým kohút nezaspieva, ktorou som 
sa inšpirovala. Šú v nej nadčasové posolstvá, 
ktoré sa priam pýtajú zasadiť do dnešného 
sveta, otriasajúceho sa v základoch. Preto aj 
končí�m prosbou. Majme, prosí�m, na pamäti: 
 „Proti násiliu má človek iba jednu šancu. 
Ostať človekom. Zachovať si dôstojnosť a 
svoju ľudskú tvár.“

Ruiny dedičstva

zumag
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Rovnako obľúbeným je i nakupovanie 
prostredníctvom internetu. Stačí pár klikov 
a oblečenie máte doma bez toho, aby ste 
museli vyjsť z domu a čakať v radoch pri 
pokladni. Keď spojíme tieto dva fenomény, 
dostaneme skvelé riešenie obliekania – 
nakupovanie v internetových sekáčoch, 
ktoré prináša veľký výber oblečenia 
a nízke ceny, čo často vyhovuje najmä 
nám, študentom. Na jednej strane môžete 
získať pekné a lacné oblečenie, na druhej 
sa môžete zbaviť šatstva, ktoré vám leží 
v skrini, a privyrobiť si pár eur navyše.  
 
 
 

Bazoš – jeden z najnavštevovanejších 
sekáčov
Internetový  Bazoš  je  jednou 
z najnavštevovanejších slovenských inter-
netových stránok s obnoseným šatstvom. 
Ide o bezplatný inzertný portál, na ktorom 
môžete predať a kúpiť okrem oblečenia 
i autá, nábytok, zvieratá, knihy a takmer 
všetko ostatné. Stačí do vyhľadávača zadať, 
čo si želáte. Svoje výber môžete spresniť 

uvedením rubriky, v ktorej dané kľúčové 
slovo hľadáte. Často sa totiž stáva, že keď 
uvediete názov módnej značky, vyskočia 
vám i inzeráty, ktoré s oblečením nemajú nič 
spoločné. Samozrejmosťou je  vyhľadávanie 
podľa ceny. 

Ak už si na Bazoši niečo vyberiete, vyplníte 
pod inzerátom formulár, do ktorého zadáte 
svoj mejl a otázky spojené s predmetom, 
o ktorý máte záujem. Komunikačný 
systém stránky je nadstavený tak, že 
obsah z formuláru dostane inzerent na 
svoj mejl a ďalšia komunikácia už prebieha 
prostredníctvom neho. Nevýhodou pre 
predajcov nepotrebného šatstva  je, ak 
záujemca skomolí svoju adresu. Vám síce 
príde správa, ale vaša odpoveď už nebude 
doručená. Navyše, treba si kontrolovať 
i spamovú schránku, pretože mnoho 
správ systém odošle práve sem.  Keď sa 
dohodnete na obchode a ten úspešne 
prebehne a objednané oblečenie vám príde 

ONLINE                  SEKÁČE
  rýchle a lacné                                         nakupovanie

Dnes už nie je žiadnou hanbou nakupovať v obchodoch s ob-
noseným šatstvom. Mnohé svetové celebrity sa neraz na sociál-
nych sieťach pochválili nejakým tým kúskom zo sekáča a výrobcovia handmade výrobkov tu 
často nachádzajú potrebný materiál. Secondhandy sú bohatým zdrojom inšpirácie a možnosťou, 
ako sa obliecť trendy a hlavne lacno. Navyše, čoraz častejšie sa skloňuje aj ich ekologický aspekt.

domov, môžete si spätne vyhľadať užívateľa 
a udeliť mu hodnotenie. Zvlášť tie negatívne 
pomôžu ďalším záujemcom vyvarovať sa 
nespoľahlivých ľudí alebo podvodníkov. 
Ak na Bazoši nechcete kupovať, ale 
naopak, zbaviť sa nepotrebného šatstva, 
môžete , no s tým sa spájajú ďalšie drobné 
nedostatky. Pre  pridanie inzerátu vám 
systém na mobilné číslo zašle kód, ktorý 
musíte vpísať do kolónky. Až potom môžete 
ponuku s oblečením vložiť. Donedávna ste 
museli i zmenšovať fotky, aby ich Bazoš 
vedel nahrať. Po menšom redizajne to 
už nie je nutné. Bazoš vyžaduje, aby ste 
uviedli aj číslo telefónu. Ak však chcete 
so záujemcami komunikovať len cez mejl, 
môžete do kolónky zadať vymyslený 
súbor čísel. Tým sa vyhnete nechcenému 
vyzváňaniu. Pre vymazanie ale upravenie 
ponuky je nevyhnutné zapamätať si heslo, 
ktoré ste pri uverejňovaní inzerátu zadali. 
Treba upozorniť i na to, že systém inzerát 
po dvoch mesiacoch automaticky zmaže. 

zumag

NIKOLA KOKIOVÁ

Ktoré sú najväčšie a najnavštevovanejšie bazáre u nás, aké sú ich výhody i nevýhody a aké  
 možnosti ponúkajú?
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Ak chcete svoj predaj zefektívniť, môžete si 
zaplatiť topovanie a posunúť ponuku hore.
A čo je najväčšou nevýhodou Bazošu? 
Zvyk predajcov písať pod inzerát 
množstvo iných značiek než je tá, ktorú 
predávajú. Hľadáte niečo od Intimis-
simi a systém vám podľa kľúčových 
slov vygeneruje aj inzeráty so značkami 
Mango či Amisu. A keďže je to častý zvyk, 
vyhľadávanie je vám tak úplne nanič. 

Bazár.sk – mediálna hviezda inzertných 
portálov
Tento online sekáč je produktom Azetu, 
ktorý patrí k najnavštevovanejším slo-
venským internetovým stránkam. Niet 
sa teda čo čudovať, že si môže dovoliť 
takú propagáciu, akú má. Aktuálne beží 
v médiách reklama, ktorá o Bazári hovorí 
ako o najnavštevovanejšom inzertnom 
portáli, kde „predáte a kúpite úplne všetko“. 
Pravda to však celkom nie je. Bazoš je 
navštevovanejší viac, aj keď treba priznať, 
že keby stránka Pokec.sk ešte aj dnes žala 
takú slávu ako kedysi, Bazár.sk by bol jasný 
favorit. 

Princíp kúpy aj predaja oblečenia je 
takmer identický ako pri predchádzajúcom 
portáli. Záujemca o šatstvo má rovnaké 
podmienky ako pri Bazoši, no inzerent 
musí mať nielen overené telefónne číslo, 
ale stránka vyžaduje i to, aby sa registro-
val a bol prihlásený.  Jediným rozdielom 
medzi dvoma inzertnými konkurentmi je, 
že Bazár.sk má oveľa atraktívnejší dizajn 
a Bazoš zas atraktívnejší výber oblečenia. 
Pre niekoho môže byť Bazár nevyhovujúci 
kvôli množstvu reklamy. Obe stránky však 
majú jedno spoločné – ceny sa často vy-
mykajú zmyslu slova bazár a sú privysoké. 

zumag

na internete možno nájsť aj takéto zaujímavé kúsky
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Modrý koník – oblečenie nielen pre 
mamičky
Keď hovoríme o Modrom koníku, neho-
voríme len o inzertnom portáli, ale o ko-
munite. Vznikol ako stránka pre mamičky, 
kde prostredníctvom blogu zdieľajú svoje 
skúsenosti s tehotenstvom a výchovou detí. 
Okrem blogu tu však nájdete aj fotoalbumy, 
skupiny združujúce (ne)mamičky s rôznymi 
záujmami, Wiki Modrého koníka s odkazmi 
na dôležité informácie ohľadom teho- 
tenstva, diskusné fórum, ako aj ponuku 
handmade výrobkov od mamičiek na 
materských dovolenkách. A samozrejme, 
nechýba bazár. 
I keď je Modrý koník primárne určený 
mamičkám, využíva ho aj mnoho 
nemamičiek, a to práve kvôli výhodnému 
nákupu obnoseného šatstva. Spočiatku 
sa tu predávali veci po deťoch či teho-
tenské šaty, no dnes sa ponuka značne 
rozšírila. Aby ste na tejto stránke mohli 
plne fungovať, musíte sa zaregistrovať 
a následne prihlásiť. Ponuka vecí je 
rozdelená na štyri kategórie: oblečenie pre 
deti, výbava pre deti, oblečenie pre tehotné 
mamičky a oblečenie pre rodičov. Práve 
v tej poslednej nájdete mnoho pekných 
vecí za naozaj nízke ceny. 

Kúpiť tu okrem oblečenia môžete aj 
kozmetiku, pomôcky do domácnosti, 
knihy, či športové potreby. Pri hľadaní  
oblečenia vám pomôže vyhliadavač, do 
ktorého  môžete uviesť kľúčové slová, 
veľkosť, o ktorú máte záujem, okres a meno 
predajcov, od ktorých chcete nakupovať. 
Narozdiel od Bazošu a Bazáru vyhľa- 
dávanie funguje dobre a v ponuke inzerátov 
nájdete naozaj len vami zadaný výraz. 
Navyše, Modrý koník ponúka i možnosť 
vybrať si, či chcete obnosené šatstvo alebo 
nový tovar. 
Ak vás inzerát s oblečením zaujal, stačí 
naň kliknúť a vyplniť správu, ktorú chcete 
predajcovi doručiť. Vašu komunikáciu 
môžete sledovať v sekcii „moje nákupy“. 
Dohoda sa uskutočňuje prostredníctvom 
stránky v diskusii pod predmetom, avšak 
systém na mejl zasiela i upozornenie s od-
kazom na komunikáciu, takže sa nemôže 
stať, že si novú správu nevšimnete. Pod 
inzerátom, o ktorý máte záujem, stránka 
zobrazuje  výber podobných ponúk. Ak 
obchod prebehne, môžete udeliť predajcovi 
hodnotenie, a rovnako predajca môže udeliť 
hodnotenie vám ako kupujúcemu.

Vinted – absolútny víťaz od susedov
Posledný online sekáč, ktorý by bola škoda 
nespomenúť, je český Vinted, ktorý možno 
mnohí poznajú pod starým názvom Otoč 
vohoz. Vinted je vášňou pre sekáč, ktorá sa 
rozrástla do úspešnej firmy. Táto stránka 
existuje v ôsmych krajinách sveta, no u nás, 
žiaľ, chýba. Aj keď predaj medzi krajinami 
je omnoho komplikovanejší, pravdou je, že 
Vinted je i na Slovensku veľmi obľúbený. 
A niet sa čomu čudovať. 
Ak o sme o Modrom koníku hovorili ako 
o komunite, Vinted môžeme smelo označiť 
za sekáčovú sociálnu sieť, kde to naozaj žije. 
Je to stránka zameraná výlučne na predaj 
oblečenia a doplnkov, okrem predaja a kúpi 
však môžete svoje oblečenie aj vymieňať. 
Zaujme nielen výhodnými cenami, ale 
aj atraktívnym dizajnom. Nechýba blog 
a diskusné fóra. 
Pri nahrávaní inzerátov platí to, čo pri 
Modrom koníku, v tomto sú stránky 
podobné. No pre kupujúcich je Vinted 
hotový raj. Po prihlásení sa vám zobrazí 
domovská stránka s inzerátmi, ktoré boli 
nedávno pridané. Pod obrázkom môžete 
vidieť, koľkým ľuďom sa tento predmet páči 
a môžete si ho i vy uložiť medzi obľúbené 
jednoduchým kliknutím. Pre túto stránku je 
typické, že pri inzerátoch nechýbajú fotky 
na postave, jednotlivé oblečenie je často 
nafotené naozaj na úrovni.
Vyhľadávač je spoľahlivý a presný. Akurát 
je potrebné zadávať  výrazy v češtine. Inak 
užívateľom k spokojnosti slúži katalóg, 
kde si zadajú presné požiadavky hľadanej 
veci – od druhu oblečenia až po cenu. 
Komunikácia s predajcami prebieha pros-
tredníctvom správ, na ktoré dostanete 
upozornenie presne ako na Facebooku. 
Vinted vám navyše oznámi aj to, kto si 
pridal váš predmet k obľúbeným, alebo 
či sa predmet, ktorý sa vám páčil, predal. 
Upozornenie dostanete aj vtedy, ak 
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obľúbený predajca zverejnil nové inzeráty 
alebo keď sa zníži cena oblečenia, o ktoré 
máte záujem. Pod ikonou srdca nájdete 
prehľadne zoradené všetky veci, ktoré ste 
si uložili do obľúbených. 
Populárne je hodnotenie tak predajcov, 
ako aj kupujúcich. Môžete dostať pozitívne, 
neutrálne alebo negatívne hodnotenie 
a podľa ich počtu bude pod vašim profi-
lom svietiť určitý počet hviezdičiek. Je to 
skvelý spôsob ako zistiť, s kým sa oplatí 
obchodovať, a s kým, naopak, nie. V jed-
notlivých profiloch si viete skontrolovať 
i to, koľko vecí kto predal a koľko kúpil, 
alebo ako dlho už na tejto stránke pôsobí. 
Vo svojom hodnotení nájdete aj zoznam 
toho, od koho ste čo kúpili a komu ste čo 
predali. 

Nevýhodou je okrem zložitejšieho prevodu 
peňazí a drahšieho poštovného i zvýšená 
intenzita podvodov. Ak zašlete svoje 
peniaze, ale tovar nedostanete, môžete 
užívateľa nahlásiť administrátorom, ktorý 
profil zrušia. No na druhej strane sú  ľudia z 
tejto komunity ochotnejší a nevyhovujúci 
tovar bez problémov zoberú späť a vrátia 
peniaze, aj keď ide o sekáč. Mínusom je 
i systém topovania. Vaše inzeráty posuniete 
v katalógu vyššie len tak, že znížite cenu 
ponúkaného oblečenia. Toľko nevýhod. 
Najväčším plusom však je naozaj široký 
výber originálneho oblečenia za skvelé 
ceny. V porovnaní s Modrým koníkom tu 
nájdete štýlovejšie a trendy veci. A nedávno 
pribudla i novinka, prostredníctvom ktorej 
môžete predávať rovno celé outfity.

Téma    V sieti bazarov

zumag

Anketa
Nakupuješ prostredníctvom spomínaných 
bazarov? Ak áno, čo ťa k tomu vedie?

Veronika, 24

Čez bazár som si 
v minulosti objed-
návala, je to lacnejšie 
a výhodnejšie. Naj-
častejšie nakupujem 
cez babybazar, ale 
objednávala som 
si aj cez bazar.sk. 
Nakupovanie cez 
tieto stránky je po-
hodlné. Nikdy som 
sa nestretla s tým, že 
by doručený tovar 
bol poškodený alebo 
inak znehodnotený.

Bianka, 22

Čez bazár som v mi-
nulosti nakupovala, 
je to lacnejšie a to- 
var bol vždy v po-
riadku dodaný. 

Čez bazár som nik-
dy nič nekupoval. 
Bojím sa totižto 
rôznych podvodov, 
ktoré môžu nastať. 
V tomto smere som 
nedôverčivý. Ale 
proti bazárom inak 
nič nemám, moja 
sestra neustále 
cez ne nakupuje 
a nikdy sa jej nič 
negatívne nestalo.

Daniel, 23

Čez bazár som si 
nikdy nič neobjed-
nával, a ani v budúc-
nosti neplánujem. 
Prvé, čo ma pri slove 
bazár napadá je, že 
sú tam veci z druhej 
ruky, a také nemám 
dvakrát v láske. Ja si 
radšej zájdem do ob-
chodu a kúpim nové, 
celkovo cez internet 
málo nakupujem.

Tomáš, 23

Š bazármi mám iba zlú 
skúsenosť. Nakupoval 
som iba raz a aj to som 
sa nechal oklamať. 
Namiesto telefónu 
mi prišla iba lacná 
napodobenina. Už sa 
nedalo na dotyčného 
na-kontaktovať ani 
nič podobné. Odvtedy 
som si cez bazár nič 
neobjednával. Najbližšie 
plánujem auto, ale to sa 
už pre istotu pôjdem 
naň aj pozrieť.

Peter, 24
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Erazmus   Kalábrijskí študenti

zumag

MAGDALÉNA PALÚCHOVÁ

Pizza s erazmákmi 
u

Kalábrijskí študenti
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Reportáž   Kalábrijskí študenti

zumag

Od Sicílie k Tatrám
Môžeme si sí�ce spievať od Tatier k Dunaju, 
náš geografický rozhľad by však mohol byť 
veru aj širší�. Marin a Giusy, talianski študenti 
programu Erasmus+ na našej univerzite, si 
môžu nôtiť takú ,,Od Šicí�lie k Tatrám“. To je 
zhruba vzdialenosť, ktorú precestovali zo 
svojej alma mater až po brány Liptova. Ešte 
lepšie by túto púť vystihovalo: ,,zo slnečného 
prí�moria do zasneženého stredu Európy“. 
Mohol by to byť aj názov detektí�vky, prečo 
táto voľba: ,,Na výber sme nemali. Požiadali 
sme o Erasmus+ štúdium a odpoveďou nám 
bolo, že študenti, ktorí� vedia po španielsky, 
môžu realizovať mobilitu v Š�panielsku tí�, ktorí� 
sme vedeli po anglicky, sme boli priradení� na 
Šlovensko,“ objasňuje Talianka Giusy záhadu, 
prečo si päť študentov Univerzity Štranieri 
Dante Alighieri v Reggio Čalabria vybrali pre 
svoje zahraničné štúdium práve Ružomberok.
 ,,Pred prí�chodom na Šlovensko som neve-
del naozaj nič, iba názov hlavného mesta,“ 
nešetrí� Marin úprimnosťou. Naši talianski 
spolužiaci však už vedia,  kde sú Lúčky aj 
Liptovské Šliače, pre druhú zúčastnenú 
stranu vysvetlí�me, že Kalábria nie je názov 
šialeného alkoholického drinku, ale je to jeden 
z dvadsiatich regiónov Talianska. Nachádza 
sa na najjužnejšom pevninskom cí�pe, jeho 
najväčšie pobrežné mesto Reggio Čalabria 
je od brehov Šicí�lie vzdialené okolo dvoch 
tuctov kilometrov. Práve v tomto meste 
na spomí�nanej univerzite sú Marin, Giusy, 
a rovnako i ostatní� traja Taliani študentami 
piateho roční�ka sociálnej práce. 

Zodpovedajúc tomu sú v Ružomberku zapí�saní� 
na katedre sociálnej práce pedagogickej 
fakulty: ,,Všetky tunajšie predmety máme 
v angličtine. Väčšinou nás vyučujú doktorandi, 
na prednáškach participujeme iba my, eras-
máci.“ Giusy tiež opisuje kreditový systém, 
kvôli ktorému sa niekedy pobyt zahraničného 
študenta stáva viac údelom ako lákadlom: 
,,Zatiaľ čo doma máme jeden predmet aj 
za deväť či šesť kreditov, tu za jeden pred-
met zí�skam dva alebo tri. Aby som zí�skala 
potrebný počet kreditov na uznanie všetkých 
predmetov doma, musí�m v Ružomberku 
urobiť takmer dvakrát viac skúšok.“ Po-
dobne ako na Šlovensku v Taliansku funguje 
študijný systém 3+2, čiže tri roky štúdia na 
bakalársky stupeň, dva roky na magisterský. 
Š� tudent si však na začiatku štúdia istého 
stupňa navolí� predmety, ktoré si rozloží� na 
zodpovedajúce roky, predmety nie sú striktne 
rozdelené do roční�kov štúdia. Teoreticky je 
teda možné, že magisterský titul študent 
môže miesto dvoch rokov zí�skať aj za rok.  
Marin podotýka, že aj napriek niektorým 
ťažkostiam by výmenné pobyty mali byť 
povinná jazda vysokoškolského študenta: 
,,Č� lovek názorovo a rozhľadom vyrastie 
a pochopí�, že život je odlišný za hranicami 
jeho krajiny. A, samozrejme, zdokonaľovať 
cudzí� jazyk je nevyhnutné. Ak dnes nevieš 
po anglicky, si sám.“

Presnosť stereotypov: žiadne Ciao, bella 
na Mostovej
Ocitnúť sa dobrovoľne z prí�morskej slnečnej 

jari uprostred liptovskej zimy bolo malé 
hrdinstvo: ,,O počasí� sme sa pred prí�cho-
dom informovali, ale zima nás vie stále 
prekvapiť,“ slastne spomí�najú Taliani 25 
stupňov nad nulou, ktoré v týchto dňoch 
ukazujú teplomery v Reggio Čalabria. Ich 
domovská Universitá per Štranieri Dante 
Alighieri sa nachádza od mora len pár 
metrov, ružomberská univerzita je zasa blí�zko 
lyžiarskeho svahu: ,,Počas semestra nie je 
veľmi populárne chodiť k moru, študenti 
si najradšej uží�vajú, keď sú oslobodení� 
od povinností� a skúšok, čiže sezóna pre 
študentov nastáva až v júni,“ opisuje Marin 
kalábrijské zvyky a priznáva, že na zimné 
športy sa zatiaľ nahovoriť nedal. Giusy znie 
ako typický zástupca verný regiónu, 
ktorý je všade naokolo obklopený 
morom: ,,More mi veľmi 
chýba. Je to vzrušujúci pocit 
zabehať si po pláži, alebo 
stráviť večer s priateľmi 
spievajúc okolo malého 
ohniska. Naozaj si však 
uží�vam rozdielnosť 
prostredia, Ružomberok 
je obklopený nádhernou 
krajinou.“

Julia Roberts odchádza 
vo filme Jedz, modli sa 
a miluj robiť to prvé práve 
do Talianska, a nie náhodou. 
Románska kuchyňa je svetová nielen pre 
jej ohromné chute, ale aj preto, že kultúra 

,,Kto dnes nevie po anglicky, je sám“
Pizzeria Da Andrea na Podhore, espresso o  kvantite dvoch prstov a  ešte vždy Gombitkine Koloseum z 
magnetofónovej pásky. Prekračujú naše znalosti o  bájnej Itálii hranice marketingu? Čo si Taliani myslia 
o Slovákoch? Stereotypy či aktuálnu krízu školstva vnímajú aj hosťujúci študenti na KU. 
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stolovania je pre Talianov životným štýlom. 
Raňajky na sladko, espresso za obedom a likér 
po dezerte. Taliani dbajú na poctivé potraviny, 
jedenie je pôžitkom, a keď sa stretnú pri stole, 
hovoria, kde sa spoločne najedia nabudúce. 
Marin však netrúchli nad prevarenými 
cestovinami, nedostatkom olivového oleja, 
trojdecovým espressom či inými kreatí�vnymi 
výdobytkami na slovenský spôsob. Miesto 
toho chváli našu gastronómiu: ,,Škúšali sme 
slovenské halušky aj pirohy a bol som očarený 
spôsobom prí�pravy týchto jedál. Šú veľmi 
bohaté na chute.“ Giusy pochvaľuje guláš 
či bryndzu, v slovenskom menu si vší�ma 
polievkové vývary, ktoré u nich nie sú skoro 
vôbec populárne kvôli horúcemu počasiu: 
,,Miesto polievky ako prvý chod serví�rujeme 
cestoviny, potom nasleduje hlavné jedlo.“
Taliani sú excentrickí�, Šlováci chladní�. Šte-
reotypy by neprežili, ak by sa nezakladali 
aspoň na čiastočnej pravde. ,,Ľudia sú tu veľmi 
čistotní�, v porovnaní� s niektorými miestami 
v Taliansku je v uliciach ukážkový poriadok. 

Čhýbajú mi však úsmevy a pozdravy 
ľudí� z ulice. Šlovák pozerá, ale 

ak ťa nepozná, neosloví� ťa. 
Na druhej  strane som sa 

však nestretla s tým, že 
by bol niekto neochotný 
pomôcť mi, až na per-
sonál na železničnej 
stanici,“ komentuje 
Giusy odlišnosti men-
tality. Ružomberok je 

malé mesto a cudzie 
jazyky ovláda menšina 

personálu vo verejných 
službách. Koordinátori KU 

sa pre zahraničných študentov 
snažia zabezpečiť takzvaných 

,,buddies“ – domácich študentov, ktorí� 
sa s cudzincami dohovoria a sú ochotní� im 

pomôcť pri jazykových alebo organizačných 
nejasnostiach. Napriek tomu, že táto služba 
funguje na univerzite už od roku 2009, 
kvôli ní�zkemu záujmu domácich študentov 
je niekedy problém poskytnúť ,,buddyho“ 
všetkým cudzincom. ,,Keď sme sa odhodlali 
cestovať na vlastnú päsť, dopadlo to už 
aj zrušeným výletom, alebo komu-
nikáciou cez google translator,“ 
pokračuje Giusy. Predí�deniu 
ťažkostiam pri nakupovaní� či 
pri cestovaní� chce univerzita 
pomôcť kurzami slovenčiny, 
ktoré sa konajú počas celého 
semestra. ,,Ovládam šesť 
jazykov, so slovenčinou mám 
však vážny problém. Ale kurzy 
sú užitočné, dokážem v obchode 
nezávisle požiadať o tašku,“ usmieva sa 
hrdo Giusy a lámavou slovenčinou prezentuje 
slovnú zásobu kupujúceho. 
Na Katolí�ckej univerzite v Ružomberku 
v súčasnosti využí�va program Erasmus+ 
štúdium jedenásť zahraničných študentov. 
Okrem piatich Talianov tu študujú Poliaci aj 
Šlovinec. ,,Poznáme aj domácich študentov, 
ale najčastejšie trávime čas s Erasmus ko-
munitou.  Internacionálne večere či spoločné 
cestovanie je perfektný spôsob, ako navzájom 
spoznávať Šlovensko, ale aj naše krajiny 
a kultúru.“ Napriek tomu, že Ružomberok 
nie je populárna destinácia, koordinátori 
sa snažia sprostredkovať hosťom dostatok 
zážitkov: ,,Viackrát sme boli v Bratislave, 
cestovali sme do Viedne a chystáme sa aj 
do Budapešti a Prahy. Poloha Šlovenska 
to umožňuje,“ odtajňuje plány Talianka.  

Kríza školstva je aktuálna aj za hranicami 
Slovenska
,,Š� tudovala a pracovala som v zahraniční� už 
niekoľkokrát – v Dubline, Porte či Parí�ži, 

ale na Erasmus+ som sa podujala, aby som 
dvadsaťštyri hodí�n z dvadsiatich štyroch 
mohla venovať štúdiu. Naozaj milujem to, 
čo študujem,“ takto vysvetľuje Giusy zámer 
prí�chodu do srdca Európy. Marinov plán je 
najmä zdokonaliť sa v jazyku: ,,Angličtinu 

sa učí�m od piatich rokov, odvtedy 
som zí�skal aj rôzne tituly. Po 

skončení� školy by som ju 
chcel vyučovať.“ Zamestnať 

sa na poste učiteľa je však 
v Taliansku problém, na 
miesta čakajú absolventi 
aj učitelia s praxou v po-
radovní�koch. Zdá sa, že 

krí�za školstva je aktuálna 
aj za hranicami Šlovenska: 

,,Záleží� od prí�stupu jednotlivcov, 
je však takmer nemožné, aby talian-

ske školy naučili študenta plynulej angličtine. 
Je to stále najdôležitejší� jazyk vo svete, niek-
torí� študenti však vedia menej ako How are 
you?“ Č�oskoro si absolvent sociálnych vied 
vie predstaviť, že by po ukončení� štúdia ostal 
v krajine pod Tatrami. Jeho odhodlanie sa pri 
súčasnej situácii javí� skôr ako žart: ,,Pracovať 
na Šlovensku? Prečo nie! Postrehli sme, že 
prebiehali protesty študentov a učiteľov, no 
stále si myslí�m, že v porovnaní� s Talianskom je 
na Šlovensku lepšia šanca stať sa pedagógom.“ 
Marina znepokojuje, že aj tunajšia mládež má 
problém dorozumieť sa v cudzom jazyku, 
okrem angličtiny by v zahraničí� chcel učiť 
aj taliančinu.
Viac ako dvetisí�c kilometrov od domova mladí� 
Kalábrijci dokazujú, že keď sa človek chopí� 
šance, profesionálne rásť sa dá kdekoľvek. 
,,Prichádzam na nové spôsoby organizácie 
nielen seba samej, ale aj v kolektí�ve inej men-
tality,“ s entuziazmom dodáva Giusy. Špolu 
s ostatnými spolužiakmi na ružomberskej 
univerzite pobudnú do konca júna.

zumag
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Už ako študentka žurnalistiky sa 
zamestnala v denní�ku Postoj. 
Čestuje, spieva, na niekdajší� 
sen muzikálovej herečky jej 
ale nezostala odvaha, ani čas. 

Aj napriek tomu si našla cestičku, ako si 
zo sna spraviť relax, ktorý ju napl�ňa. Ako 
ochotní�čka hráva v Ochotní�ckom divadelnom 
súbore Hlavina z Radošiny hry Radošinského 
naivného divadla, kde na všetko dohliada ten 
najpovolanejší� – Štanislav Š� tepka, ktorý v nej 
videl herečku skôr, ako ona sama. O svojom 
hereckom sne sa nikdy neodvážila hovoriť 
nahlas, a aj keď skromne priznáva, že „stále 
iba hrá, že hrá“, dnes svoj neuskutočnený 
sen žije.  

Na úvod taká netradičná otázka. Si 
novinárka, aké je to byť pre zmenu na 
opačnej strane barikády s diktafónom 
pod nosom?
(smiech) Na netradičnú otázku, asi tradičná 
odpoveď. Myslí�m, že lepšie sa cí�tim na tej 
opačnej strane, nie ako respondent, lebo 
radšej sa zaují�mam o druhých ako rozprávam 
o sebe.

Rada cestuješ, k tomu tvoja práca... ochot-
nícke divadlo mi sem akosi nesedí. Ako si 
sa vlastne dostala k Radošincom?
Bolo to veľmi prirodzené. Nejde o Radošinské 
naivné divadlo, ale o ochotní�cky súbor 
Hlavina z Radošiny. Pochádzam z Bojnej, 
čo je obec neďaleko Radošiny, čiže o súbore 
som vedela dlho. Pán Š� tepka bol kedysi 
dokonca niekedy triednym učiteľom môjho 
otca, takže sa poznáme, sme v kontakte. Pri 
jednej návšteve mi pred odchodom podal 
ruku a povedal – „Uvidí�me sa“. Vtedy som nad 
tým nijako hlbšie neuvažovala a neprikladala 
tomu vážnosť, ale asi o trištvrte roka na to 
bol konkurz a zobrali ma (smiech). 

Hovoríš, že si nad tým nezauvažovala. Čo 
ťa teda dotiahlo na konkurz?
Už ani neviem, nejako som sa tam dostala. 
Kedysi dávno som uvažovala nad tým, že 
by som išla na muzikálové herectvo, takže 
som si povedala, že toto by mohlo byť akési 
zadosťučinenie vo voľnom čase. A keďže 
Radošinské naivné divadlo je známe tým, 
že sa tam nielen hrá, ale aj spieva a tancuje, 
povedala som si, že aspoň takto by sa mi 

mohol splniť sen, ktorý som sa profesionálne 
rozhodla neuskutočniť.“

Takže dávny sen byť herečkou tu bol...
Bol, ale nemala som odvahu na to, aby som 
si to dovolila povedať nahlas.

Spomenula si si na tú pamätnú Štepkovu 
vetu pred konkurzom? 
Nie. Až tak nejako spätne, a potom som si pov-
edala, že on to vlastne tak nejako vizionársky 
predpovedal.

Stanislav Štepka v divadelníctve pôsobí 
desaťročia, či už ako herec alebo režisér. 
Sám začínal ako ochotník. Je naozaj taký, 
že herca „vidí a vie?“
A� no. Toto je jeho danosť. Veľakrát sa mi stalo, 
že na mne odhalil to, o čom som ja mala pocit, 
že ani navonok nedávam najavo. Naozaj vidí� 
do človeka.

A vybral si ťa na konkurze on sám?
Na samotnom konkurze nebol, až potom sme 
sa stretli na čí�tačke. Na konkurze už vyberajú 
herci, ktorí� sú v ochotní�ckom súbore. Ale bol 

Daniela Matejovičová je, a v budúcnosti by mala byť novinárkou. Keď vám však Stanislav Štepka predpovie 
hereckú budúcnosť, až také isté to byť nemusí....

JAKUB LIŠKA

Rozhovor    Daniela Matejovičova - študentka

Takmer spadla z javiska a jej svet je 
celý hore nohami
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tam hudobní�k a musela som predviesť aj 
nejaké pesničky, pretože pri hrách Štanislava 
Š� tepku je zvlášť dôležité, aby herec vedel 
spievať.

V čom je teda divadlo Hlavina rozdielne od 
Radošinského naivného divadla? Hráte ich 
hry, režíruje Stanislav Štepka, myslím, že 
on ho dokonca zakladal. V čom je rozdiel?
Hlavinu v roku 2000 zakladali ako také zno-
vuobnovenie ochotní�ckej tradí�cie v Radošine, 
ktorá siaha naozaj ďaleko do histórie. Veď 
aj Radošinské naivné divadlo bolo pôvodne 
ochotní�cke. Hlavný rozdiel je, že RND tvoria 
profesionáli, pre ktorých je to chlebí�ček,  
a v Hlavine hrajú amatérski herci, ktorí� to 
majú ako hobby. Ale v zásade taktiež hrávame 
hry pána Š� tepku. Tie nacvičujeme cez letné 
prázdniny, kedy je pán Š� tepka v Radošine.

Dá sa dostať z Hlaviny do RND?
Jednému nášmu kolegovi sa to už podarilo 
(smiech).

Momentálne pôsobíš v hre Súpis dravcov. 
Ako by si ju dvoma vetami vystihla?
Hra je s podtitulom „Špráva o krajine pod 
Tatrami“. Názov je taká metafora. Hra je 
o tom, že doktorka prí�rodných vied sa so 
svojim šoférom vyberie na služobnú cestu 
po Šlovensku, aby spí�sala dravé vtáky. Počas 
cesty stretáva rôznych ľudí� a zisťuje, že práve 
ľudia sa správajú ako dravci. V istom smere je 

z toho zúfalá, ale napriek tomu verí�, že dobrý 
človek stále žije.

A tvoja rola v hre?
U nás hrá každý viacero úloh, takže aj ja ich 
mám viac. Jednou je nevesta na mafiánskej 
svadbe. Potom hrám milenku na pohrebe 
dotyčného, ktorého milenkou som bola. Taká 
fiflena, záporná, ale vďačná úloha (smiech). 
A ešte som takzvaná kreatí�vka. Č� lenka 
združenia IT-čkárov, ktorí� chcú zachrániť 
prí�rodu, ale tak, že si naprí�klad naprogra-
movali, ako bude vyzerať moderný les, a v 
konečnom dôsledku ho úplne zdevastovali.

Radošinské naivné divadlo má zvuk, 
Stanislav Štepka takisto. Je na vás tvrdý? 
Je prí�sny, ale tak zdravo prí�sny. V zmysle, že 
treba, ak chceme, aby to fungovalo.

Ako vyzerá taká príprava jednej hry pod 
jeho vedením?
Zhruba v máji - júni sa začí�na uvažovať nad 
ďalšou hrou, ktorú by sme nacvičili. Na výbere 
sa väčšinou zhodneme alebo ju navrhne 
režisér. Potom sa stretneme na takzvaných 
čí�tačkách, kde si to prečí�tame, začnú sa 
rozdeľovať úlohy. Pán Š� tepka odporučí�, komu 
sa aká postava hodí�, ale koniec koncov sa to 
vždy vykryštalizuje samo. Počas nácvikov 
sa to môže zmeniť, vieme sa medzi sebou 
dohodnúť. Potom sa skúša. Kedysi sme cvičili 
skoro celé leto, teraz to bol jeden mesiac a 

cvičili sme v pracovné dni každý večer.

A potom hrávate tak dlho, ako ľudia majú 
záujem?
V podstate. Väčšinou v novembri bývajú pred-
premiéry a v decembri vždy býva už tradičné 
podujatie s názvom Radošinské Vianoce a tam 
mávame vždy premiéru. Potom hrávame po 
okolitých obciach, mestách, a jeden raz vždy 
hráme aj v Bratislave v RND.

Novinárstvo je úplne iný svet. Taký 
uponáhľaný, plný informácií, zhonu...  
niekedy až strašidelne skutočný. Herectvo, 
naopak, stavia na fiktívnych príbehoch, 
fiktívnych charakteroch postáv... Sú to 
naozaj dva úplne odlišné svety, alebo 
nájdeš aj nejaké paralely?
Paralela je asi v možnosti vyjadrovania 
nejakého subjektí�vneho pocitu. Pokiaľ 
nepí�šeš spravodajstvo, ale naprí�klad nejaké 
reportážnejšie veci, tam môžeš do istej miery 

Doktorka prírodných vied Anna (Martina Krištofová) začína svoje putovanie po krajine na svadbe kamarátky Zuzany (Daniela Matejovičová)

,,Novinárčina 
je pre mňa 

najväčí stres!”
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Rozhovor    Daniela Matejovičova - študentka 

foto: Ivan Matejovič

Takže aj o tomto je herec. Prejsť nejaký 
ten trapas a hrať ďalej akoby nič.
Aj, ale zároveň som mala v hlave vetu pána 
Š� tepku, ktorá ma trošku upokojila, a to, že 
on má rád na hercoch práve prirodzenosť, 
ľudskosť. Keď sa herec aj pomýli, aj sa 
zasmeje. Toto ma v tom momente upokojilo.

Žiadne pády z javiska?
Škoro. Raz keď som mala vyskočiť z hojdačky, 
zastavila som na konci javiska a skoro som 
spadla na divákov. Ale kolegovi sa naprí�klad 
stalo, že hral Čharlieho Čhaplina a na konci 
predstavenia, keď sme počas pesničky 
prichádzali na klaňačku, prišiel ako posledný, 
chcel zakrútiť paličkou a vystrelila mu do 
divákov, kde, chudák, niekoho trafil.

Cestuješ, píšeš, hráš... všetko celkom pekné 
životné kolonky. Čo bude  ďalej?
Ja nemám nejaké méty. Veľa vecí�, ktoré mi 
prišli do života, proste prišli. Ale nejaké ví�zie 
určite mám. V prvom rade chcem dokončiť 
školu. Raz by som chcela pracovať v rádiu, aj 
keď som si paradoxne vždy myslela, že budem 
pí�sať. Zároveň mám v hlave aj chrobáka od 
pána Š� tepku, že by som sa herectvu mala 
venovať viac... A potom tie prirodzené sny, 
že sa vydám, budem mať rodinu a tak. Ale 
povedzme, že mojou najväčšou túžbou je 
vní�mať a správne využiť všetky prí�ležitosti, 
ktoré sa mi v živote naskytnú.

zumag

Pomohla ti niekedy herecká skúsenosť 
v bežnom živote alebo v práci?
Č� i som na niekoho-niečo hrala? To asi nie.

Pamätáš si nejaký veľký herecký trapas? 
Tvoj, cudzí alebo kolektívny?
Keď som hrala tú milenku na pohrebe, 
mala som pri hádke s jeho ďalšou milenkou 
povedať: „A čo tie odmeny? A čo tá chata 
na ktorej ste spolu boli?“ A povedala som 
niečo, čo znelo ako čí�nsky dialekt. Vtedy sa 
diváci začali strašne smiať, ja som vybuchla do 
smiechu. Ale potom som sa nastavila naspäť 
do tej roviny, v ktorej som bola predtým. 
Povedala som si: „OK, stáva sa, človek sa 
pomýli. Je to normálna a prirodzená vec, 
ide sa ďalej.“

Čiže teba Radošinské naivné divadlo...
Naučilo po čí�nsky, áno (smiech).

svoj subjektí�vny postoj vyjadriť. Pri postave je 
to podobne. Máme, samozrejme, predpí�saný 
scenár postavy, ale zároveň tam vkladáme aj 
niečo zo seba.

Berieš herectvo ako relax, alebo relax 
končí výstupom na javisko?
Nie nekončí�. Šme dobrá partia a je to môj 
relax. Ale môj výkon stále nie je úplne taký, 
ako by som chcela. Ešte stále nie som úplne 
spontánna, ešte stále sa učí�m.

Kedy si nervóznejšia? Cestou z tlačovky 
s hodinou na odovzdanie článku alebo 
na javisku?
Keď idem z tlačovky. Asi by som to nemala 
vravieť, ale novinárčina je pre mňa veľký 
stres (smiech). Šamozrejme, mám stres aj 
keď hrám, ale ten nejako odí�de výstupom 
na javisko. Štres pred odovzdaní�m článku 
je zato u mňa taký vysoký, že je to často až 
kontraproduktí�vne. U mnohých ľudí� to býva 
presne naopak.

Hovoríš, že stále to nie si ty, že stále „hráš“. 
Čo ti teda ešte chýba?
Možno taký ten pocit nebrať sa na javisku 
prí�liš vážne. Štále neviem emócie zo seba 
vydať úplne. Aj pán Š� tepka mi hovorieva: 
„Ja to tam vidí�m. Je to v tebe, len to, prosí�m 
ťa, prejav.“ Č� iže možno nejaká hanblivosť, 
nerozohratosť... asi toto mi bráni.

Na východe Slovenska doktorka stretáva skupinu kreatívcov s chuťou meniť krajinu. (Zľava: D. Matejovičová, M. Mihálik, M. Močko, M. Krištofová)

,,Radošínske 
divadlo ma 
naučilo po 
čínsky...”
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Literatúra    Prečo slony grcajú, Malo to zmysel, Hra začína

N  ázov môže pôsobiť zavádzajúco, 
v diele nevystupujú dáviace zvieratá. 
Protagonistom prí�behu je školák 
Miško Talián z periférnej časti Prahy 

– Hloubětí�na. Čhlapec plynulo sprevádza 
čitateľa arzenálom svojich dobrodružstiev, 
čí�m kniha nepriamo poskytuje návody, ako sa 
zabaviť pomocou voľne dostupnej techniky 
(kábla od vysávača), ako dôvtipne eliminovať 
komáre u babky či ako predí�sť neochvejnej 
potrebe spolužiaka stl�cť vašu telesnú 
schránku. Okrem početných lotroví�n sa čitateľ 
oboznámi s Miškovou hl�bavou povahou a 
jeho zanietení�m pre výrobu pyrotechniky. 
Čhlapcova činnosť automaticky vyvolá prúd 
asociácií� a spomienok na vlastné „habaďúry“. 
Jan Pavel sprostredkúva bez nánosu sentimen-
tality návrat do čias detstva a čitateľ sa ocitá 
v prí�pustnom opare nostalgie.  Špleť zážitkov 
korunujú Miškove reflexie nad svetom, ktoré 
spôsobujú nadvihnutie mimických svalov 
smerom nahor, až prudké nekontrolovateľné 

sťahy bránice. Dej 
je situovaný do 
obdobia dohasí�- 
najúceho komu- 
nizmu. V knihe 
sa tak vyskytujú 
ironické narážky na prí�značné dobové reálie. 
Totalita plní� funkciu zákulisia prí�behu, ktoré 
nadobúda vážnosť v poslednej tretine knihy. 
V záujme „ustavične rozví�jajúcej sa socialis-
tickej spoločnosti“ podliehajú prí�mestské časti 
Prahy demolácii a prestavbám. Lokalitami, 
úzko spätými s Miškovými spomienkami 
a domovom, povedie diaľnica. Šúbežne s de-
moláciou obytných zón prebieha štiepenie 
Miškovho detského pohľadu na svet. Čhlapec 
je „konfrontovaný“ vlastným dospievaní�m 
a stratou detskej optiky, pričom tento proces 
umocňujú literárne kulisy prestavby mesta. 
Šocializmus tak nie je „negatí�vnym hrdinom“ 
diela, lež precitnutie a stieranie hraní�c medzi 
svetom detí� a dospelých.

Jan Pavel – Prečo slony grcajú 
Ten typ knihy, ktorý supermarkety ponúkajú v zľave 
za polovičnú sumu. Pre jej skutočnú hodnotu by však 
nejeden čitateľ oželel aj týždňovú hladovku.

Niečo také som si pomyslela, keď som sa po 
prvýkrát dozvedela o existencii tejto knihy. 
Moderátori v rozhovoroch s Ernestom 
Člinom neustále spomí�nali niečo ako „gee-
kovský Da Vinciho kód“ či „biblia všetkých 
geekov“ , čo vo mne vzbudilo ešte viac... 
zvedavosti? Pochybností�? Škepticizmu?
Prí�beh sa odohráva v roku 2044, kedy sí�ce 
už nežije veľa pôvodných fanúšikov pop 
kultúry 80. rokov, no napriek tomu sa jej 
doslova na plný úväzok venuje neuveriteľné 
množstvo ľudí�. Dôvodom je smrť herného 
dizajnéra a vývojára Jamesa Hallidaya, 
autora najväčšej videohry všetkých 
čias, OAŠIŠ. Ten vo svojom testamente 
zanechal obrovské dedičstvo a celý svoj 
majetok komukoľvek, kto ako prvý vyrieši 
sériu hádaniek a labyrintov súvisiacich 
s érou 80. rokov. OAŠIŠ, multiplayerová 
videohra, ktorú Hallyday vytvoril, sa 
plynutí�m času a postupným rozvojom 
transformovala do skutočnej siete virtuálnej 
reality, ktorá ponúkala „živú“ interakciu 
avatarov, a ktorú každodenne použí�vala 
väčšina ľudstva.  Rozprávačom knihy je 
stredoškolák WadeWatts, žijúci v jednej z 
vysokých veží� na okraji mesta poskladanej 
z karavanov, lodných kontajnerov a plechu. 
Jeho útočiskom je len opustená dodávka 
uprostred šrotoviska, v ktorej môže na 
seba prebrať svoje virtuálne alter ego a 
vstúpiť do OAŠIŠU.

Hodnota tejto 
knihy spočí�va 
v majstrovstve 
prenesenia 
virtuálne troj-
rozmerného 
sveta hier do 
p r o s t r e d i a 
v ý r a z n e 
okliešteného, 
z r e d u k o -
vaného na 2D  
bez toho, aby 
čitateľ pocí�til, 

že mu niečo chýba. ReadyPlayer One je sí�ce 
kniha preplnená referenciami a odkazmi 
na triliardu filmov, videohier či hudby 
(prevažne z 80. rokov), ale zdá sa, že to 
zaúčinkovalo výborne. A dokonca aj u ľudí�, 
ktorí� majú radi knihy bez obrázkov.

Ernest Cline – Ready 
player one (HRA 
ZAČÍNA)

NIKOLA MARHEFKOVÁ

David Menasche – 
Malo to zmysel
Lekári mu v roku 2006 zistili nádor na mozgu a pred-
povedali niekoľko mesiacov života. Ako tvrdil, opustilo 
ho šťastie, no napriek tomu mal v živote veľa vecí, pre 
ktoré sa oplatilo žiť.

David Menasche nebol len obyčajným 
učiteľom. Švojich žiakov inšpiroval, 
učil ich o skutočnom svete. Veľmi 
neskoro mu lekári diagnostikovali 

rakovinu, no prvé, čo ho trápilo bolo, ako 
to povie svojim žiakom. Jeho odhodlaný 
postoj k situácii vás miestami rozosmeje aj 
rozplače. Začnete uvažovať o tom, aký silný 
musí� byť človek, aby prekonal sám seba, 
či by ste aj vy dokázali zmeniť svoj život 
a odrazu ho nežiť podľa pravidiel, ktoré vám 
diktuje nevyliečiteľná choroba. Menasche sa 
totiž dlhých šesť rokov podroboval brutálnej 
liečbe, ktorá ho len vyčerpávala, no jeho stav 
nezlepšovala. Čhoroba mu vzala úplne všetko 
- zdravie, dôstojnosť, nezávislosť, dokonca aj 
manželstvo. Vedel, že rakovina ho postupne 

zabije, no chemoterapia to ešte viac urýchlila. 
Rozhodol sa preto zmeniť to jediné, čo zmeniť 
ešte mohol. Prerušil liečbu a na svojom Face-
booku rozbehol „cestu okolo sveta“. Túto cestu 
videl ako prí�ležitosť stretnúť sa a požiadať 
bývalých študentov, aby mu s výpravou 
pomohli. Do 48 hodí�n dostal ponuky od 
študentov v päťdesiatich veľkomestách. Je 
to veľmi dojí�mavý, skutočný prí�beh muža, 
ktorý sa napriek všetkým polenám, ktoré mu 
život hodil pod nohy,rozhodol byť slobodným 
človekom. Takmer slepý sa vydal v ústrety 
osudu a starý život zanechal za sebou, rovnako 
ako vo vás zanechá obrovskú silu a chuť žiť 
svoj život naplno. Donúti vás zamyslieť sa nad 
životom a nad tým, čo je skutočne dôležité. 
Po dočí�taní� určite prehodnotí�te svoj „zoznam 
priorí�t“ a poviete si: „Malo to zmysel.“

ALEXANDRA JURIŠOVÁ

zumag

DOMINIKA SPODNIAKOVÁ

Buď šialenosť a spisovateľská 
samovražda, alebo počin génia. 
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Film    Rok 2016 na plátne

V stajni Marvelu ostávajú do konca 
roka ešte tri kone. Jeden sa volá 
Čapitan America: Čivil War, a aj keď 
sa tento film od režisérov Winter-

Šoldier nevolá Avenger 3, kľudne by sa tak 
pri pohľade na zoznam postáv mohol volať. 
Nechýba pokračovanie X-Men univerza od 
osvedčeného Briana Šingera, tentokrát s pod-
titulom Apocalypse. A ako posledný adept na 
najlepší� Marvel film roka sa o našu priazeň 
bude uchádzať Doctor Štrange v hlavnej úlohe 
s Bennedictom Čumberbatchom. DČ ponúkne 
v roku 2016 dva veľké projekty. V jednom 
proti sebe údajne budú stáť ich hlavní� hrdi-
novia – Batman a Šuperman v Šnyderovom 
pokračovaní� Man of Šteel s názvom Batman vs. 
Šuperman: Dawn of Justice. Neskôr ho doplní� 
tí�movka záporákov s názvom Šuicide Šquad. 
No aj nefanúšikovia komixových filmov si 
prí�du na svoje. V máji nás naprí�klad čaká zau-
jí�mavý sní�mok od režiséra oscarového Artista 
– Pátranie. Čhýbať nebude ani pokračovanie 
Alici v krajine zázrakov, no prekvapujúco 
sa pri tomto filme nevyskytuje meno Tima 
Burtona, ale Jamesa Bobina. A z nejakého 
neznámeho dôvodu sa v máji môžeme í�sť 
pozrieť aj na animák Angry Birds. 

Jún v znamení krimi
Už najbližší� mesiac zaví�ta do kí�n film The Nice 
Guys od britského režiséra Šhanea Blacka (vo 
filme sa predstavia Ryan Gosling a Russell 
Črowe). Pokračovanie Ninja Korytnačiek 
v druhom dejstve neodpadne, dúfame, 
tak tragicky ako prvý diel, no je otázne, či 
na to postačí� iba výmena režiséra. Hráči 
počí�tačových hier už netrpezlivo očakávajú 
filmovú adaptáciu jednej z najlepší�ch stratégii 
Warcraft pod taktovkou Duncana Jonesa 
(mimochodom, nejde o jediný film podľa 
herného univerza, pretože v aprí�li sa do kí�n 
chystá aj Rachet&Člank a v decembri zas 

adaptácia série Assassin’s Čreed). V júni sa 
dočkáme aj  pokračovania filmu Podfukári, 
ktorý si pribral do partie Daniela Radcliffa.
Animovaný film sa nám predstaví� v podobe 
pokračovania Hľadá sa Nemo, no hľadať sa 
tentokrát bude Dory. Nabitý jún ešte doplní� 
pokračovanie Dňa nezávislosti a nový Tarzan, 
kde sa réžie chopil režisér posledných filmov 
v univerze Harry Potter, David Yates. A na 
fanúšikov hororu sa chystá James Wan 
s filmom The Čonjuring 2. 

Júlové vytriezvenie
Po júnovom nášupe prí�de do kí�n dosť prie-
merne vyzerajúce piate pokračovanie Doby 
ľadovej a podpriemerne vyzerajúi reštart 
série Krotitelia duchov. No tento mesiac prí�de 
aj nový Špielberg v podobe filmu The BFG 
a tretie pokračovanie reštartu Štar Treku, 
ktorý po J. J. Abramsovi prebral Justin Lin. 

Ben-Hur sa vracia v Auguste
Vlažný júl nám vynahradí� piaty diel série Jason 
Bourne, tentokrát od výborného režiséra Paula 
Greengrasa, ktorý na plátnach kí�n očakávame 
v auguste. V tomto mesiaci sa dočkáme aj 
remaku jedného z najoceňovanejší�ch filmov 
histórie Ben-Hur (pôvodný film zí�skal 11 
Oscarov a bol natočený v roku 1959). Režisér 
série Man in Black, Barry Šonnenfield, zas 
chystá komédiu Nine Lives s Kevinom  
Špaceym v hlavnej úlohe. 

September a Clint Eastwood
V septembri na filmových plátnach uvidí�me aj 
nový Eastwoodov životopisný film s Tomom 
Hanksom v hlavnej úlohe s názvom Šully, no 
dočkáme sa aj Rona Howarda,  a to v žánri, 
ktorý mu ide najlepšie – životopisný film. 
V  tomto prí�pade by však malo í�sť skôr  
o dokumentárny film o jednej z najslávnejší�ch 
kapiel histórie Beatles. A aby toho nebolo 

málo, v septembri sa do kí�n chystá aj ďalšie 
veľké režisérske meno, konkrétne Tim Burton 
s jeho novým fantasy filmom Miss Peregrine’s 
Home for Peculiar Čhildren. V tomto sní�mku 
uvidí�me aj Evu Green a Šamuela L. Jacksona. 
Kontroverzný Olivier Štone nám zas pred-
staví� svoj pohľad na kauzu Šnowden a Gore 
Verbinski sa vracia k hororovému žánru vo 
filme A Čurefor Wellness. 

Októbrové Inferno
V tomto mesiaci môžeme zájsť do kina na film 
Gambit od Douga Limana (režisér výborného 
akčné filmu Edge of Tomorow), a taktiež 
sa dočkáme i druhého plánovaného filmu 
Rona Howarda. Tentokrát pôjde o adaptáciu 
knihy Dana Browna Inferno s rovnomenným 
názvom. Hlavnú úlohu si zahrá Tom Hanks. 
Gavin O’Čonnor zas chystá thriller The Ac-
countant.

Harry Potter je späť
Druhý film Davida Yatesa, v ktorom sa vracia 
do univerza Harryho Pottera s filmom Fan-
tastické zvery a ich výskyt zaví�ta na plátna v 
polke novembra. Hlavnú úlohu zahrá oscarový 
Eddie Redmayne. 

December opäť s Hviezdnymi vojanmi
Poslednému mesiacu roka bude pravde-
podobne finančne vládnuť prvý Štar-
Warsspin-off s názvom Rouge One, ktorý 
sa bude odohrávať medzi tretí�m a štvrtým 
dielom hlavnej prí�behovej lí�nie. No aj pre 
ŠtarWars univerzom nepobozkaných sa 
nájde zopár zaují�mavo vyzerajúcich sní�mkov. 
Naprí�klad animovaný film Šing od režiséra 
filmu Štopárov sprievodca po Galaxii, 
alebo ďalší� film režiséra famózneho filmu 
Whiplash s názvom La La Land, kde si okrem 
osvedčeného J. K. Šimmonsa zahrá aj Ryan 
Gosling a Emma Štone.

Čo nás čaká na plátnach kín
Rok 2016 bude opäť raz rokom Marvel a DC filmov. Do kín sa ich blíži hromada a mnohé z nich vyzerajú 
famózne, aj keď pravdou zostáva, že prekonať výborného Deadpoola bude problém.

DOMINIK FARKAŠ
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Film    Ceny Akadémie 2016, Deadpool

Opäť prekvapenia
88. odovzdávanie Oscarov si vyslúžilo zása-
dný prívlastok – kontroverzné. Niektorým 
hercom sa nepáčilo, že počet nominovaných 
černochov je nízky.

DOMINIK FARKAŠ

Týmto posolstvom sa niesli týždne 
pred odovzdávaní�m, no aj samotné 
odovzdávanie, kde si narážky na túto 
skutočnosť neodpustil moderátor 

večera, herec Čhris Rock. Pre spomí�nanú 
udalosť sa odovzdávania nezúčastnilo mnoho 
tvári filmového priemyslu. Aj keď akadémia 
ohlásila zmeny v systéme hodnotenia, 
tohtoročné odovzdávanie to neovplyvnilo.

Minulý rok sa objavilo na plátne veľa kval-
itných filmov a na tohtoročnom odovzdávaní� 
nechýbali prekvapenia. Favorita na cenu 
film roka, ktorým bola dráma Revenant 
od mexického režiséra Iňaarritua, totiž 
porazila vynikajúca sní�mka Špotlight, ktorá 
nám vyrozprávala prí�beh redakcie Boston 
Globe pri odhaľovaní� zneuží�vania detí� kňazmi. 

Iňarritu si však odniesol cenu za najlepšiu 
réžiu, DiČaprio za najlepšiu hlavnú úlohou 
a Emmanuel Lubezki Oscara za najlepšiu 
kameru. Okrem hlavnej ceny si Špotlight 
odniesol cenu aj za najlepší� pôvodný scenár. 
Kráľom večera (čo sa počtu cien týka), bola 
šialená akčná jazda Mad Max: Fury Road. 
Najlepší� akčný film posledných rokov si 
odniesol šesť sošiek za najlepší� mix zvuku, 
strih zvuku, kostýmy, masky či výpravu. 
Z hereckých kategórií� si sošky okrem DiČapria 
odniesli Brie Larson za hlavnú úlohu vo filme 
Room, Mark Rylance za vedľajšiu úlohu vo 
výbornej Špielbergovej dráme Bridge of Špies 
a Alicia Vikander za vedľajšiu úlohu v dráme 
The Danish Girl. Adaptovaným scenárom 
vládol The Big Šhort – dráma o ľuďoch, 

ktorí� predpovedali finančnú krí�zu v roku 
2007. Najlepší�m animovaným filmom sa stal 
Inside Out. V kategórii dokumentov vyhral 
film Amy (dokument o Amy Winehouse). 
V krátkometrážných kategóriách zví�ťazili 
Šhutterer (hraný), A Girl in the River: The 
Prince of Forgiveness (dokument) a Bear 
Štory (animovaný).
Špolupráca s filmovým priemyslom sa 
vyplatila Šamovi Šmithovi, ktorý zí�skal 
Oscara za najlepšiu skladbu k filmu vďaka 
piesni Writing’s on the Wall, ktorú napí�sal 
pre Bondovku Špectre. Poslednú cenu si 
odniesol jeden z najslávnejší�ch skladateľov 
filmovej hudby– Ennio Morricone, a to za 
svoju hudbu k najnovšiemu filmu Quentina 
Tarrantina, The Hateful Eight.

Ukecaný Deadpool pripomína avokádo

Typická Marvelovka neprinášajúca 
do sveta filmov nič nové. Celé je to 
o trápnych hláškach, na ktorých sa 
smejú trápni ľudia, ktorí si kúpili 
trápne drahý lístok na trápne lacný 
film.

ALEXANDRA JURIŠOVÁ

Ak som si práve zí�skala vašu 
pozornosť a čí�tate ďalej, vedzte, že 
to, čo som predtým napí�sala, nebolo 
naozaj. Deadpool (R. Reynolds) je 

práve jeden z tých drzých pajácov, pri ktorých 
tiež neviete, čo je a čo nie je skutočné. Prečo 
by sme teda mali s týmto filmom strácať čas?
Pretože s Deadpoolom sa vám celý dej, 
ktorý, mimochodom, nie je nijako obzvlášť 
prepracovaný, bude javiť ako jazda na bobovej 
dráhe. Na malú chví�ľu budete cí�tiť neistotu, 
pretože namiesto bôb vyfasujete igelitku a pri 
prí�lišnom entuziazme a kriku vám do úst 
nalietajú muchy. Niekedy vás Deadpool (Wade 
Wilson) ukecá a rozosmeje vtipmi, ktoré vrhá 
rýchlosťou rotačného guľometu, inokedy 
si len tak odfrknete nad jeho trápnosťou. 

Ale v tom je jeho čaro! Nie je zloduchom (aj 
keď bol pôvodne v roku 1991 vymyslený ako 
záporná postava), ako si to o ňom niektorí� 
mylne myslia, no nie je ani superhrdinom. 
Ako by aj mohol byť, veď jeho skvosty sú 
natiahnuté v červených legí�nach, slovní�k má 
preplnený čiernym humorom a sarkazmom, 
a svojich nepriateľov nezabije bez toho, aby si 
z nich pred tým štýlovo nevystrelil. Deadpool 
je proste magor s katanami a zbraňami, ktoré 
niekoľkokrát zabudne v taxí�ku, trpiaci (okrem 
idiotizmu) rakovinou, ktorá má vlastne za 
následok celé toto šialenstvo. 
Čhlapí�k svojou originalitou rozhodne pred-
behol starší�ch a známejší�ch kolegov, ako 
naprí�klad Batmana či Špidermana. Miluje 
násilie a prostitútky, pričom sa náhodou do 

jednej z nich zamiluje. Dokonca sa kvôli nej na 
malú chví�ľku stane súčasťou tí�mu X-manov, aj 
keď sa tomu chce všemožne vyhnúť. Iróniou 
je, že práve sérum z Wolverineovej DNA mu 
umožní� stať sa Deadpoolom. Zí�ska zdoko-
nalenú liečivú schopnosť, vďaka ktorej sa 
stane takmer neporaziteľným, a dokonca sa 
tým vylieči z rakoviny. Vedľajší�m účinkom 
ale je, že sa z neho stala takmer presná kópia 
avokáda po „malej nezhode“ s filmovým 
nepriateľom Ajaxom as. Francisom. Ako 
správny narcis sa bude zaoberať aj svojim, 
odrazu nie veľmi atraktí�vnym výzorom. 
Čelý film nosí� nálepku „pre veľkých“, pričom 
je postavený na drsnom humore, násilí�, akcii 
a romanci, ktorá nie je úplne typická. No po-
vedzme si úprimne, to ani samotný Deadpool.
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Hudba    The Lumineers

obrázkov života. Ona pochádza z presného 
opaku a nežiada o ľútosť,“ vysvetlil Wes. 
Čelý koncept nového albumu vychádza zo 
snahy demaskovať umelo pozlátené životy 
a ukázať reálne prí�behy, peripetie a existenčné 
problémy ľudí�. 
Š� tyri roky po debute vtrhla na scénu Ophe-
lia – prvá pieseň reprezentujúca toto nové, 
zásadnejšie smerovanie skupiny. Opäť v nej 
potvrdili invenčnú výstavbu piesne, pričom 
podmanivé piano a nádherný hlas Wesleyho 
so strategicky umiestnenými chrapľákmi 
vženú zimomriavky až po šiju. Trio zakom-
ponovalo do piesenky čosi návykové, čo 
núti poslucháča vyhradiť si na jej počúvanie 
a sústavné stláčanie replayu aspoň dve hodiny. 
Ak úspech prvého albumu spustila pieseň 
Ho Hey, Ophelia je jej zrelšia nasledovní�čka. 
Už názov kľúčovej skladby (Ophelia) 
naznačuje, že druhý album bude čosi ako 
shakespearovské umenie zasadené do 
dnešnej doby. Škupina autenticky zhmotnila 
do 14 skladieb súčasné civilizačné tragédie 
a dramatické osudy. Š The Luminners zdieľate 
nemocničnú izbu so smrteľne zraneným 
vojakom (Long Way From Home). Čestujete 
v ošúchanom Volve a v mysli sa vám odohráva 
súkromná vojna (Angela). Nájdete v otcovej 
zásuvke na ponožky zbraň a vaše bezstarostné 
detstvo sa akosi nalomí� (Gun Šong). Nemáte 
na poriadne živobytie, zbalí�te si zubnú kefku 
a obľúbenú blúzku (Šleep on the Floor). 
Štrachujete sa o dieťa, ktoré sa nechalo zlákať 
svetom (My Eyes). Autori vykreslili na rmalej 
ploche silné prí�behy, ktoré zanechajú stav 
citového vyplienenia ako po prečí�taní� dobrej 
knihy. A ak má umenie funkciu reflektovať 
spoločenské dianie a sprostredkovať po-
solstvo, The Lumineers sa toho chopili so 
sebevlastnou gráciou.

THE LUMINEERS
Prvé skladby nahrali v kúpeľni. Texty skladali v stodole. Mainstreamové rádiá si podmanili mandolínou 
a chytľavým popevkom Ho Hey. Profesionáli v lámaní konvencií – The Lumineers.

NIKOLA MARHEFKOVÁ

V znik a úspech skupiny sa javí� 
ako chronologická postupnosť 
bizarných náhod. Dvoch 
zakladajúcich členov spojilo 
úmrtie, tretiu našli cez inzerát, 

pod súčasným názvom The Lumineers sú 
známi vďaka omylu organizátora, ktorý ich 
poplietol s inou kapelou, a tak ich aj ohlásil 
(ten istý názov nesie aj jedna dentálna 
spoločnosť). Náhoda alebo iný pôvodca, 
nespornou skutočnosťou ostáva, že trio 
stelesňuje hybnú silu hudobnej scény, ktorá 
hlása návrat k jednoduchosti a tradičným 
inštrumentálnym nástrojom. Ich tvorba tkvie 
v symbióze neofolku, rocku, blues a nádychu 
country, ktorá podnecuje filozoficky sa zahl�biť 
do seba alebo založiť si táborák a vykričať si 
hlasivky s pľúcami zarovno s kapelou.  

Od sushi baru ku Grammy nominácii 
2005. New York. Duo Jeremiah Fraites 
a Wesley Šchultz cez deň pracujú vo viacerých 
zamestnaniach súčasne, aby večer hrali po 
malých kluboch a kaviarňach. Pretl�kajú sa, 
sotva si môžu dovoliť štandardné bývanie. 
V roku 2010 sa pre nižšie životné náklady 
a menšiu hudobnú scénu presúvajú do 
Denveru, kde hľadajú čelistu. Pôvodne chceli 
kontrabasistu, avšak stiesnené priestory ich 
minivanu neumožňujú prichýliť hudobné 
teleso takých rozmerov. Na ich ponuku reaguje 
čerstvo vyštudovaná inštrumentalistka 
Neyla Pekarek. Špomí�na, že zoznámiť sa 
s dvomi neznámymi mužmi cez inzerát nie 
je najvhodnejší� spôsob, ako si nájsť prvé 
seriózne zamestnanie. O rok neskôr nahrávajú 
v kúpeľni EP, ktoré zaujme Dualtone Records. 
V roku 2012 nasleduje zmluva, debutový 
album The Lumineers a turné. Na začiatku je 
méta predať aspoň 5000 albumov. Do konca 

roka sa čí�slo blí�ži k miliónu, album pozití�vne 
prijí�majú aj kritici. U� strednou piesňou sa 
stáva Ho Hey, ktorá ich etabluje do výšin 
hudobného priemyslu. Čelosvetovo obsadzuje 
priečky top ten, 62 týždňov sa drží� v Billboard 
Hot 100, zí�skava dvojité platinové ocenenie. 
Klip natáčajú v tých istých nemocničných 
priestoroch ako horor Šaw a vytvárajú jedno 
z najpozití�vnejší�ch videí�. Nekoncentrovaný 
entuziazmus piesne potvrdzuje aj Jer, ktorý 
si pri natáčaní� zraní� nohu pri zanietenom 
dupaní� do rytmu. Poslucháč, ktorý sa vydá 
za  oponu ich veselých melódií�, odhalí� tex-
társky talent, prí�behovú výstavbu skladieb 
i referencie na historické udalosti. Vojnu 
vo Vietname, kde padol spevákov starký 
(Čharlie Boy) či legendy o vrakoch japonských 
špionážnych ponoriek z čias druhej svetovej 
vojny (Šubmarines). Album prináša dve 
nominácie Grammy, Best Americana album 
a Best New Artist. 

Novodobí dramatici 
V septembri 2014 skupina avizovala prí�pravy 
nového albumu. Uholným kameňom sa stal 
skutočný prí�beh taxikárky Manany z Georgie. 
Jej mladosť poznačili dve udalosti – smrť otca 
a žiadosť o ruku. V tom čase ju dostatočne 
zamestnal žiaľ, mužovi svojho života nestihla 
povedať áno. Ten opustil mesto a založil si 
novú rodinu. Wesley pretavil jej údely do 
skladby Čleopatra, podľa ktorej rovnomenne 
pomenovali druhý album. Hoci je pieseň 
o samote, výčitkách a ľútosti minulých 
rozhodnutí�, prediera sa z nej vôľa bojovať, 
konfrontovať život. Špevák opisuje dámu ako 
„prototyp „badass lady“, ktorá vás na letisku 
vyzdvihne s cigaretou v ústach a plecho-
vkou piva“ (hádam, že nealko). „Z� ijeme 
vo svete plnom instagramu a nádherných 
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Hudba    Iggy Pop, Birdy

Najzvláštnejšia dvojica v rockovom svete
Krstný otec punku Iggy Pop vydal v polke marca svoj sedemnásty album 
s názvom Post Pop Depression. Na pomoc si zavolal nečakaného hosťa 
– Josha Hommeho. Vznikla tak zaujímavá kombinácia dvoch výrazných 
hudobníkov.

EVA ŇIŇAJOVÁ

S polupráca Iggyho Popa a Josha Hom-
meho sa začala celkom nezvyčajne, 
prostrední�ctvom ŠMŠ, ktorú Pop 
odoslal Hommemu. Štálo v nej, že by 

mohli dačo spolu nahrať alebo napí�sať. Lí�der 
kapely Queens Of The Štone Age, a zároveň 
aj bubení�k v zoskupení� Eagles of Death 
Metal, ponuku bez váhania prijal. Krstný 
otec punku poslal Hommemu zásielku, ktorá 
obsahovala jeho eseje, poéziu, rozhovory a 
niektoré texty, ktoré sa spájajú s jeho životom 
v Nemecku a s Davidom Bowiem. Homme, 
ktorý je zároveň jeho veľký fanúšik, ostal 
natoľko uchvátený, že sa mu tri mesiace 
neozýval a pracoval na textoch. Potom začali 
znova aktí�vne komunikovať, vymenili si svoje 
výtvory a dohodli sa na nahrávaní� albumu. 
Na pomoc si prizvali  Matthewa Heldersa 
(bicie) a Deana Fertita (klávesy, basgitara, 
gitara). Album má deväť piesni a je podľa 

nich stvorený pre počutie, nie pre peniaze, 
čo je aj na výslednom efekte počuť.
Témami albumu sú smrť, nepotrebnosť, 
spomienky na Davida Bowieho. Neboli by 
to Pop a hlavne Homme, keby chýbal sexuálny 
podtón a narážky.
Homme aj Pop si dobre uvedomujú svoju 
pominuteľnosť. Obaja s ňou boli v posled-
nej dobe konfrontovaní�. Pop sa vo svojich 
šesťdesiatich ôsmych rokoch len prizerá, 
ako jeho búrlivá generácia rockerov vymiera. 
Najviac ho zasiahla strata dobrého priateľa 
Davida Bowieho, ktorého si pripomenul piesni 
German Days. Homme je sí�ce ešte mladý, no 
i jeho zasiahli tragické udalosti v podobe 
teroristických útokov na jeho kapelu v klube 
Bataclan. A tak smrť označujú v pesničke 
AmericanValhalla takto – Šmrť je pilulka, 
ktorá sa ťažko prehl�ta.“ 
Po hudobnej a textovej stránke je album 

znamenitý. Pop a Homme sa skvele dopl�ňajú. 
Pop svojim spevom pripomí�na nahnevaného 
teenagera, akým bol na začiatku svojej kariéry. 
Homme zas  nie je len fanúšik, ktorý by robil 
vokáli, tupo brnkal do gitary a kopí�roval štýl 
svojho idola. Pridáva k dielu svoj typický ráz 
a energiu, najviac je to cí�tiť v piesňach ako 
American Valhalla. Obaja týmto počinom 
nesklamú žiadnych fanúšikov. Čelý album, 
ale najmä single ako Break Into Your Heart 
alebo Gardenia, budú ešte dlho rezonovať 
v ich mysliach.

Birdy prišla v novom šate i rytme
Mladá britská speváčka Birdy pripravuje koncom marca pre svojich 
fanúšikov album s názvom Beautiful Lies. Aj po tretíkrát sa môžu tešiť na 
poriadnu dávku jemnocitu a emócií, i keď trochu po novom.

ĽUDMILA GROMADOVÁ

A ni nie dvadsaťročná Britka, ktorej 
celé meno znie Jasmine Lucilla Eliz-
abeth Jennifer van den Bogaerde, 
prichádza po trojročnej pauze s 

novinkou nadväzujúcou na jej prvotinu Birdy 
(2011) i druhý album Fire Within (2013). 
Od svojich siedmich rokov hrá na piane 
podľa vzoru matky a od ôsmich skladá 
vlastné piesne. Vo svete sa preslávila už 
ako dvanásťročná, keď vyhrala talentovú 
súťaž Open Mic UK. Okrem svojich vlastných 
začí�nala aj cover verziami už existujúcich 
piesní� ako naprí�klad Škinny Love od skupiny 
Bon Iver. Jej verziu skladby Šhelter zaradili do 
jednej epizódy Upí�rskych denní�kov.  Pieseň 
Learn Me Right sa objavila v animovanom 
filme Neskrotná. V roku 2014 naspievala s 
Davidom Guettom spoločný song I’ll Keep 
Loving You. Troma skladbami prispela aj do 
filmu podľa knižného bestselleru Na vine 

sú hviezdy. Jej hudobné počiny sú vysoko 
uveriteľné najmä vďaka vlastnému doprovodu 
na piane. Pomalú, relaxačnú hudbu občas 
dopl�ňa gitara, violončelo či husle.
Najnovšia produkcia talentovanej speváčky a 
skladateľky s nezameniteľným dievčenským 
prejavom pozostáva zo 14 skladieb, pričom 
špeciálna edí�cia obsahuje až 18 piesní�. Na 
rozdiel od svojich začiatkov Birdy zjavne 
dospela a začí�na sa mierne odpútavať od 
statických nástrojov. Jej tvorba naberá na 
dramatickosti aj tempe, pričom si zacho-
váva jemnosť. Potvrdzuje to hlavne pieseň s 
akčnejší�m podmazom Keeping your head up 
a tiež Wild Horses, v ktorej spieva: „Je tu okno 
a o vnútri je tma, aj keď tam bolo svetlo. To 
nemôže byť láska, keď tak veľmi bolí�. Musí�m 
ju nechať í�sť.“
V poslednej skladbe Beautiful Lies, podľa 
ktorej je pomenovaný celý album, si Britka 

opäť sadá ku pianu a predvádza, ako citlivo 
vie pracovať s hlasom. Minutáž jednotlivých 
kúskov má pritom vždy nastavenú tak, aby 
poslucháčov spevom kolí�sala, no neuspala.
Je trochu prekvapivé, že Birdy zaujali žánre 
90. rokov ako je indický folk, pop a rock. Dnes 
ich totiž preferujú skôr starší� hudobní�ci. 
Prevládajú v nich najmä chytľavé melódie 
a akustické zvuky. Zjavne to však mladej 
speváčke nijako neuberá na rastúcej popula-
rite u svojich rovesní�kov a nebráni v úspechu.
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Slovensko hostilo po viac ako 30 
rokoch najvýznamnejšie lyžiarske 
podujatie na svete – Švetový pohár v 
alpskom lyžovaní�. Predchádzali mu 

dlhé diskusie a dohady o tom, či sme schopní� 
takéto podujatie zorganizovať, neskôr o tom, 
či počasie preteky zorganizovať dovolí�. 

Naše lyžiarky sa tešili na domácu podporu
Apartmány hotelov praskali vo šví�koch, 
ak ste si nechali riešenie ubytovania na 
poslednú chví�ľu, najbližšie voľné izby boli v 
Liptovskom Mikuláši a bolo ich žalostne málo. 
Mojej skupinke novinárov sa ušiel výborný 
hotel, čo bolo však najdôležitejšie, bol pár 
minút pešo od Grand hotela. Š prí�chodom 
štvrtku sa väčšina reportérov stretáva v 
už spomí�nanom hoteli, aby položili svoje 
otázky dvom slovenským reprezentantkám, 
na ktoré sa teší� celé Šlovensko. Ani Veronika 
Velez-Zuzulová, ani Petra Vlhová doma takéto 
podujatie ešte nikdy nezažili, tešili sa na 
divácku podporu. Organizátori avizovali vyše 
desaťtisí�c ľudí� v stredisku a celé Šlovensko 
pred televí�znymi obrazovkami. “Č�akala som 
na to veľmi dlho a považujem to za splnenie 
môjho sna,” s radosťou konštatovala naša 
lyžiarska jednotka Veronika Velez-Zuzulová. 
O motivácii teda nebolo treba extra hovoriť. 
Na tlačovej konferencii bolo počuť viacero 
jazykov, prí�tomné boli aj najväčšie svetové 
agentúry z Francúzska, Nemecka či Ameriky. 
Očakávania boli veľké, ešte nikdy sme neboli 
tak blí�zko tomu, aby sme mohli na vlastné oči 
vidieť, ako dve naše lyžiarky stoja na stupni 
ví�ťazov. Aj preto sa na tieto preteky toľkí� tešili. 

Netradičný otvárací ceremoniál
Piatkové rozjazdy a tréningy poznačila 
hustá hmla. Na svahu bolo miestami vidieť 

maximálne na päť metrov, ťažko sa z nich 
dalo predví�dať, akú formu si pretekárky 
do Tatier so sebou priniesli. Niektorí�, čo si 
prišli do Jasnej len tak zalyžovať, nechápali, 
prečo je časť zjazdovky uzavretá. Bufety a 
stánky s občerstvení�m už dýchali atmosférou 
Švetového pohára, všade, kam ste prišli, bolo 
počuť debaty o pretekárkach, počasí�, trati 
– jednoducho o všetkom, čo so samotným 
podujatí�m súvisí�. 
Otvárací� ceremoniál nebol celkom klasický. 
Nebol na bežnom mieste, ale v Demänovskej 
jaskyni slobody. Pri zhruba polhodinovom 
“výstupe” ku jaskyni dostal každý účastní�k 
poldecák s Demänovkou (tradičný alkohol 
vyrábaný v Demänovskej doline zo 14 druhov 
bylí�n), ktorý si po vypití� mohol zavesiť na krk 
a nechať vo forme suvení�ru. 
Vidieť na jednom mieste v jaskyni ženskú 
svetovú lyžiarsku elitu, prezidenta Šlovenskej 
republiky, vrcholných predstaviteľov Švetovej 
lyžiarskej federácie, hudobní�kov, ktorí� sa sta-
rali o sprievodný program, a Adelu so Šajfom, 
ktorí� to celé moderovali, bol veľmi zaují�mavý 
pohľad. Pri štátnej hymne mali mnohí� zimom-
riavky. “To Šlovensko naše posiaľ tvrdo spalo, 
ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa 
prebralo,” zaznelo v jednej z najkrajší�ch jaskýň 
Šlovenska v situácii, keď sa po 32 rokoch 
koná Švetový pohár na Šlovensku a deň pred 
voľbami do Národnej rady v domnienke, že 
sa u nás konečne niečo zmení�. Neopí�sateľné. 
Všetky tieto pocity sa vo mne bili, očakávania 
spolu s emóciami zrazu narástli ešte vyššie, 
a to na trati ešte nebola prvá lyžiarka. Počas 
otváracieho ceremoniálu sa najlepšia pät-
nástka prezentovala so štartovným čí�slom 
pre závod obrovského slalomu. Tie mali na 
sebe vždy decká, ktoré  budú možno o pár 
rokov reprezentovať Šlovensko tak, ako 

dnes Petra Vlhová. Krásne športovkyne v 
huňatých čiapkach prehodili s moderátormi 
pár vtipných slov, ktoré rozveselili dav v 
predvečer pretekov. 

Počasie podujatie sabotovalo
V sobotu ráno sa zobúdzam so zvláštnymi 
pocitmi, vonku je hnusne hmlisto a fúka 
pomerne silný vietor. Traťový komisár najprv 
posunul štart, neskôr však zhodnotil, že to 
na lyžovačku nie je ani pre tie najlepšie, a 
obrovský slalom odložil na pondelok. Večer 
nasledoval podobný ceremoniál ako deň pred 
tým, tentokrát na pódiu za účasti Polemicu 
či rapera Majka Špirita.   
V nedeľu bola na programe pre slovenských 
fanúšikov najpodstatnejšia časť – slalom. 
Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová 
totiž potvrdzovali stúpajúcu formu, bolo sa 
teda na čo tešiť. Šo začiatkom prvej jazdy sa 
čakalo hlavne na naše dve reprezentantky a 
Američanku Mikaelu Šchiffrinovú. Po prvom 
kole bolo publikum v Jasnej, ktoré mimo-
chodom tvorilo 17-tisí�c fanúšikov, spokojné. 
Jednoznačne prvá Šchiffrinová mala za chrb-
tom dve Šlovenky. Druhé kolo teda chystalo 
výbornú zápletku. Petra šla veľmi dobrú 
jazdu, v poslednej časti však spravila chybu, 
ktorá ju odsunula na hranicu prvej desiatky. 
Š�koda, no aplauz mala za výsledky v tejto 
sezóne zaslúžený. Veronika svoju jazdu zvládla 
výborne, bez zaváhania. Na Šchiffrinovú však 
nemala, v závere ju predbehla ešte Š�vajčiarka 
Wendy Holdenerová, no tretie miesto je pre ňu 
a aj pre celú Jasnú veľkým a nezabudnuteľným 
úspechom. “Bol to určite najkrajší� deň v 
mojom živote,” povedala  spokojne po druhej 
jazde. Keďže šlo o domáce preteky, stala sa 
v postate ví�ťazkou, aplauz mala totiž väčší�, 
než samotná Šchiffrinová. 
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Šport    Lyžovanie

Jasná zažila svetovú atmosféru
Ten, kto bol túto zimu na lyžovačke v Jasnej, si nemohol nevšimnúť všade prítomné reklamy, ktoré sa niesli v du-
chu svetovej zimy. Na prvý pohľad pre bežného lyžiara nič výnimočné. Až kým neprišiel marec a s ním aj ženská 
svetová lyžiarska elita. 

BRANISLAV RAČKO

zumag

 Najväčšej podpore sa tešila Petra Vlhová
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Šport    Lyžovanie, basketbal

Keď šport naozaj spája
V preložených pondelňajší�ch pretekoch sa 
neočakávalo, že Petra Vlhová spolu s mladou 
Barbarou Kantorovou dosiahnu nejaký väčší� 
úspech. Ani jedna z nich sa neprebojovala 
do druhého kola, čo však skalným pár ti-
sí�ckam divákom, ktorí� si predl�žili ví�kend, 
nijak neprekážalo. Doznievali v nich totiž 

ešte oslavy domáceho tretieho miesta 
Veroniky Velez-Zuzulovej. Počas uplynulých 
dní� v Jasnej som si uvedomil, že lyžovanie, 
špeciálne to ženské, je športom, ktorý naozaj 
spája. Pretekárky si pochvaľovali atmosféru, 
konkrétne to, že diváci aplaudovali a fandili 
aj iným, než len slovenským zjazdárkam. Vraj 

je to vo svete niečo vzácne. Škúsme sa teda 
tešiť z toho, že si Šlovensko urobilo vo svete 
výbornú reklamu. Ľudsky – v podobe skvelých 
fanúšikoch, ale aj športovo – v podobe 
skvelého výsledku Veroniky Velez-Zuzulovej. 
A čo s neprehliadnuteľným smútkom Petry 
Vlhovej? Jej čas ešte prí�de.

Druhý marcový ví�kend sa 
v ružomberskej Koniarni stretli štyri 
najlepšie družstvá ČEWL. V sobotu 
boli na programe semifinálové 

zápasy, ktoré odštartoval otvárací� ceremoniál. 
FinalFour 2016 otvoril primátor mesta 
Ružomberok Igor Č�ombor:  „Šom poctený 
tým, že sa práve v takom malom meste, aké je 
Ružomberok, koná turnaj najlepší�ch štyroch 
krají�n. Dúfam, že im spoločne vytvorí�me 
atmosféru a prostredie, aby sa tu mohli cí�tiť 
ako doma,“ uviedol. 
Po otváracom ceremoniály bol na pro-
grame domáci zápas MBK Ružomberok 
proti rakúskemu celku FlyingFoxes. Ružu 
povzbudzovalo približne 1800 fanúšikov. 
Atmosféra v Koniarni bola fantastická. Všetko 
nasvedčovalo v prospech dievčat  spod 
Č�ebraťa. Napriek tomu, že pred koncom 
prvej štvrtiny prehrávali o 12 bodov, sa im 
podarilo zápas otočiť vo svoj prospech. Záver 
zápasu však absolútne nezvládli a podľahli 
Rakúšankám (59:63). „Nechcem znižovať 
výkon hosťujúceho tí�mu, ale hrali sme zle. Bol 
to náš najhorší� zápas za posledné obdobie,“ 
uviedol Juraj Šuja, tréner MBK Ružomberok. 

V nedeľu bol na programe zápas o tretie 
miesto medzi domácou MBK Ružomberok 
– KaraTrutnov a finálový zápas AlbaIulia – 
FlyingFoxes. 
Ružomberčanky začali boj o bronzovú pozí�ciu 
neisto. Počas celej prvej štvrtiny prehrávali 
a výsledok sa im podarilo skorigovať dve 
minúty pred koncom (17:16). Ani v druhej 
štvrtine sa nezlepšili. Nevyhnutné chyby, 
ktoré predvádzali, bolo vidieť nielen na 
palubovke, ale aj v hľadisku. Divákov oproti 
sobotňajšiemu zápasu bolo oveľa menej, 
a tak sa 1100 fanúšikov len prizeralo, ako sa 
domáce hráčky trápia. Rovnako ani v druhej 
polovici zápasu sa nič výrazné nezmenilo. 
Ruža sa snažila s výsledkom niečo urobiť, 
ale podarilo sa im len dotiahnuť. Napokon sa 
z bronzovej pozí�cie tešili hráčky KaraTrutnov 
(69:80). „Opäť sa nám nevydaril vstup do 
zápasu. Bol to tvrdý duel, som sklamaný a 
rozladený. Gratulujem aj mojim babám k tomu, 
že hrali naplno a s nasadení�m do poslednej 
sekundy turnaja, patrí� im za to veľká vďaka,“ 
zhodnotil Juraj Šuja, tréner MBK Ružomberok. 
Všetci očakávali, že zápas o prvé miesto bude 
medzi Šlovenskom a Č�eskom. Takéto finále 

by bolo rozprávkové. Predpoveď vyšla, ale v 
boji o tretie miesto. Z celkového triumfu sa po 
finálovom zápase tešil rumunský tí�m AlbaI-
ulia, ktorá porazila FlyingFoxes (71:55). Ruži 
na turnaji chýbalo šťastie. Keďže takýto turnaj 
organizovali po prvýkrát, chceli domácim 
ukázať to najlepšie. Verili vo finále a medai-
lovú pozí�ciu. Nakoniec sa musia uspokojiť 
s posledným miestom. „Šom presvedčený, že 
pre dievčatá to bola určite dobrá skúsenosť. 
Mali možnosť konfrontácie zo zahraničnými 
súperkami. Šamozrejme, že som sklamaný, 
keď nepostúpili do finále, ale o tom je šport. 
Šú dni, kedy sa vám podarí� zdolať ťažkého 
súpera a potom prí�du dni, keď sa vám nedarí�.  
No, v základnej časti sme to mali veľmi dobré 
rozohraté a zo skupiny sme postupovali z 
prvého miesta. Šemifinálový zápas bol do 
poslednej chví�le vyrovnaný. Nakoniec sme 
prehrali o štyri body. Bola to veľká škoda, 
lebo dievčatá sa snažili, no nešlo to podľa ich 
predstáv. Dokonca vďaka skvelým fanúšikom 
vládla počas zápasu skvelá atmosféra, za čo 
im patrí� veľká vďaka,“ zhodnotil na záver 
turnaja prezident MBK Ružomberok a zároveň 
viceprimátor mesta Michal Šlašťan.

Ruža sklamala, z bronzu sa tešili Česi
V polovici marca sa v ružomberskej športovej hale Koniareň konal turnaj Stredoeurópskej ligy v basketbale žien 
(CEWL). Zúčastnili sa ho tímy C.S.U. AlbaIulia (Rum.), BK KaraTrutnov (ČR), FlyingFoxes SVS Post Schwechat 
(Rak.) a domáce MBK Ružomberok.

SIMEON VASS

zumag

Aj napriek obrovskej snahe ružomberčanky neuspeli
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Fejtón, karikatúra

Ja, ty, my - študenti verzus skúškové
BARBORA KUBOVOVÁ

N a začiatku boli ambí�cie, viera a  
odhodlanie. Na konci ostala už  
iba nádej a viera. Nádej, že skúško 
vým prejdeme bez odretých uší�, 

a viera, že nám v tom pomôžu všetky vyššie 
sily. 
Škúškové je vo svojej podstate krásne ob-
dobie. Teda, ako pre koho. Ak nerátame 
poctivých študentov, ktorí� svoje vzdelanie 
berú zodpovedne, a ľudí� podliehajúcich 
extrémnemu stresu, tak je to naozaj 
pekný čas. Odhliadnuc od učenia máme 
zrazu veľa času nielen pre seba, ale aj pre 
priateľov a rodinu. Konečne sa dospia ťažké 
prebdené noci z celého semestra, niekedy 
(najčastejšie) naplnené zábavou. Kto by 
nemiloval spánok. Rovnako sa seriály a filmy 
stávajú našou veľkou láskou. Nie žeby počas 
prednáškového neboli, no teraz dostáva 
tento druh lásky iný rozmer. To mi pr-
ipomenulo výrok z posledného skúškového. 
“No, ešte mi ostávajú tri skúšky. Šeriál The 
Knick je vraj veľmi dobrý.” A naozaj bol, dve 
série padli v priebehu dvoch dní�, slabší�m 
žalúdkom však vrelo neodporúčam. 
Šeriály a filmy, samozrejme, nie sú jediné, 
čo priťahuje pozornosť prokrastinujúcich 
študentov. Dokumentárne filmy o rybičkách 
či ako prežiť na Šahare sa stávajú dôležitou 
súčasťou bytia rovnako ako neukojiteľná 
túžba vyleštiť svoj prí�bytok do poslednej 

škárky. Nejednej mamke plesá srdce, keď vidí� 
svoje dieťa s vysávačom a handrou v ruke. 
Z niektorých sa dokonca stávajú kulinárski 
experti. Gordon Remsey by sa v tej chví�li 
mohol skryť pod čapicu.
Menej potešujúci fakt bude iba blí�žiaci sa 
termí�n skúšky. Č�revný obsah zredne, no krv 
v žilách si zvolí� opačný proces. Štúpa náš 
apetí�t založený hlavne na kvante sacharidov 
z kakaových bôbov skrytých v plastových 
obaloch. (Čhocolatte, choco, choco – Eve-
rybody say a chocolatte!) A keď s nami 
začnú mátať nočné mory s vyučujúcimi 
a papiermi plnými poznámok, je čas na 
menšiu prí�pravu. Šo silnejší�mi flegmatikmi 
však nezamávajú ani tieto výstrahy. Zatiaľ 
čo sa niektorí� pripravujú knihami a kopami 
zničených lesov, iní� dávajú prednosť do-
pingom v podobe tekutého šťastia. Medzi 
študentmi sú obľúbené aj iné metódy, ako 
donútiť atramentové pí�smenká zmeniť svoju 
podobu na čí�re vedomosti. Naprí�klad metóda 
„nalepí�m ich na seba“, a to doslovne. Šedeli ste 
už niekedy pár hodí�n s prilepeným učebným 
materiálom na vlastnom tele? Ak nie, treba 
to jednoznačne vyskúšať. Pri tejto činnosti 
je ale veľmi dôležitá viera. Rovnako to fun-
guje s dávaní�m si poznámok pod vankúš, 
či lepení�m si ich na kusy nábytku po celom 
dome. Výsledky týchto metód, žiaľ, nie sú 
jednoznačne potvrdené. Záruka, že po ich 

absolvovaní� prejde študent skúškou aspoň 
na záchranné E, nie je stopercentná. 
Dôležitá v snahe naučiť sa na skúšku je 
jednoznačne motivácia. Aj keď len typu: „Aj 
hlúpejší� urobili vysokú školu, tak to zvlád-
nem aj ja!“ alebo „Už aj lepší�ch vyhodili!“ 
Taktiež treba mať okolo seba priateľov, 
ktorí� vedia, ako podporiť. Nerobia rovnako 
nič ako vy. Veď predsa, kto nepreniesol, nie 
je študent. 
Šo stúpajúcim tlakom a stresom spôso-
beným odbí�janí�m posledných hodí�n pred 
skúškou si väčšina začne uvedomovať, že 
jediné, čo vedia, je citát od akéhosi filozofa, 
a to „Viem, že nič neviem“. Po týždni sa 
tak oddáme aspoň pocitu znovuzrodenia, 
umyjeme si vlasy, devy oholia nohy a vy-
trhajú obočie, junáci zhodia bradu a navlečú 
sa do čistej polokošele. Š nádejou a vierou 
sa ešte väčšina snaží� dohnať zanedbané 
v dopravnom prostriedku smerom do jamy 
levovej. Aj to s výsledkom jedna nula pre ces-
tujúcich. Poslucháč sa predsa naučí� vždy viac 
ako čitateľ. Ak však v študentovi ostala nádej 
a viera, nie je sa čoho báť. Veď už aj rodičia 
upustili z ideálov červeného diplomu a za 
E nám s úsmevom na tvári doprajú fľašku 
na doplnenie životnej energie a odhodlania. 
Ak aj vy patrí�te k tým šťastným, čo si po 
mesiaci týrania môžu vydýchnuť, stačí� už 
iba spoločne...

zumag



Fotoeseje Michala Kolibu

Bolo by tu krajšie

Keby pseudopatrioti šíriaci neznášanlivostné témy vedeli o histórii a kultúre Šlovenska viac. 
Keby namiesto zelených tričiek s dvojkrížom na hrudi nosili kroje a spievali slovenské ľudové piesnie...

Ako prvý krát

Fotografia z 5. októbra 2011. Necelý mesiac od nástupu na Katolícku univerzitu... 
A teraz sa s ňou lúčim. Také rýchle.
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