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Editorial
Milí,ve¾avá ení...
Smeoïalšímesiacstarší,oïalšieštyritý dnebli šiekvytú eným
skúškamzimnéhosemestra.Èlovekzaèínave¾mivá neaintenzívne
premýš¾a¦osvojompôsobenívnasledujúcichmesiacoch,mo no
tý dòoch.Sve¾kýmentuziazmomopúš¦amevstreduveèersvoje
príbytkyasohromnourados¦ouanasadenímzabúdamenasvoje
záväzky.Právekvôlitýmtoinkriminovanýmdòomvtý dnisataktrochu
stávamenezodpovednýmivoèiškoleivoèisebe.
Chceteštudova¦,zabáva¦sa,apritomvšetkomsitie zachova¦svoje
èistésvedomie?Jednýmzriešeníjepravidelnéèítanieperiodika,ktoré
právevtejtochvílidr ítevrukách.VZumagunájdetevšetko.Akmáte
problémyanauniverzitenepre ívateprávenajkrajšieobdobie,vyh¾adajte
najbli šiehodistribútoraèasopisuZumaganechajtesa(z)vies¦slovami
jehoautorov.Urèitesave¾akrátvniektoromzichzaujímavýchèlánkov
nájdete.Jasomsatie našiel.Aleboskôrvyskytolsosvojímslovkom
právenatejtostrane.
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Jejeseò.Atátohoroènájenaprekvapeniekuvšetkýmmilosrdná.Hlavne
kpracovníkomistejstavebnejspoloènosti,ktoríeštestálepilnepracujúna
dokonèenínovéhotraktu(novépriestoryFilozofickejfakulty)zaškolou.
Atakajofinišujúcichprácachsamô etedoèíta¦vtomtoèísle.Anielen
otom,jetohoviac.
Jev dynieèoskrytézachrbtomnieèoho.Atonieèo(vtomtoprípadeèasopis
Zumag)tohoskrývazasvojímchrbtomviacne sinašafantáziadoká e
predstavi¦.Toutocestoubysomchcelosadenstvuuniverzityavôbec,
èitate¾omZumagu,popria¦príjemnúprechádzkutýmtoèíslom,tie zimným
semestromahlavne ivotom.
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AlmaMater

Sociálnareformasatýkaajnás

Poh¾adnareformusociálnehosystémuboljednouztém,ktorúpriblí il
študentomFilozofickejfakultyvrámciFakultnéhosemináravpondelok
24.októbrakandidátna upanailinskéhosamosprávnehokrajaAndrej
Soèuvka.
Okreminéhoichinformovalajomo nostiachspojenýchsdruhým
dôchodkovýmpilieromaïalšíchmo nostiachsociálnehosystémuna
Slovensku.OtémusociálnychsystémovprejavilovauleJánaPavlaII.
záujemviacakostoštudentov.
AndrejSoèuvkapôsobívsociálnejoblastiu vyše14rokov,odroku
1991jeriadite¾ompoboèkySociálnejpois¦ovneviline.Zapredsedu
ilinskéhosamosprávnehokrajakandidujevkoalíciiKDHSDKÚDS.Je
èlenomKDHodroku1990aposlancommestského
zastupite¾stvaviline.
:michallipiak:

Ve¾trhAkadémia
aVapacbezKU
U deviaty,resp.siedmyroèníkve¾trhupomaturitnéhovzdelávania
Akadémia2005ave¾trhuvzdelávania,práceacestovaniaVapacsa
uskutoènilvposlednýchoktóbrovýchdòochvBratislave.Okremštátnych,
súkromnýchazahraniènýchvzdelávacíchinštitúciísaprezentovaloštrnás¦
domácichadevä¦zahranièných,zväèšaèeskýchvysokýchškôl.
Katolíckauniverzitasabudúcimvysokoškolákomvbratislavskomkultúrnom
ainformaènomcentrenepredstavila.ProrektorKatolíckejuniverzitypre
vzdelávanieavýchovuprof.¼ubomírStanèek:„Formapodobnýchprezentácií
jenasamotnýchfakultách.Mydopodobnýchprojektovnechodíme,nako¾ko
idevýluèneokomerènúzále itos¦,ktorájeve¾midrahá.“Fakultytakmajú
vo¾núrukuvsebaprezentovaníapredstavovaníuniverzitypotenciálnym
budúcimštudentom.Doc.PeterOlekšák,zastupujúciprodekanpre
vzdelávanieavýchovu:„Vytlaèilismenieko¾kotisícpropagaènýchmateriálov,
ktorésmerozposlalinavšetkystrednéškolynaSlovensku,jetuideò
otvorenýchdverí.Tietove¾trhysúve¾midrahé.“Vtejtosúvislostiprodekan
Olekšákprezradil, efilozofickáfakultaspoluspedagogickouazdravotníckou
sadohodlinaspoloènompostupeúèastipripodobnomve¾trhu,ktorýsa
uskutoènízaèiatkomrokaviline.
Prisvojomvznikuvroku2000malauniverzitanieèocezpä¦stoštudentov.Dnes
saúspešnerozrastáaèíslopresahujedevä¦tisíc.Vtejtosúvislostiprorektor
Stanèekhovorí:„Mytakétoformypropagácienepotrebujeme“.
:peterkravèák:

Jednýmznajvýznamnejších
podujatí,doktorýchsazapájaajKatolíckauniverzita
(KU)vRu omberku,jebezpochyby„Tý deòvedy
Európskejúnie“.JednotlivéfakultyKUpripraviliten
tohtoroènýod7.do11novembra.Vprogrametý dòa
nechýbalzaujímavýprogram,mno stvoprednášok
arôznychïalšíchsprievodnýchpodujatí.Súèas¦ou
boliajdniotvorenýchdverí.NaPedagogickejfakulte
(PF)prebehol7.novembra.Filozofickáfakultaotvorila
svojebrányzáujemcomoštúdiuma¾uïom
zblízkehoivzdialenejšiehookolia9.novembra.
Teologickáfakultamyslelanazáujemcovoštúdium
vpiatok11.novembra.Zavàšenímeurópskeho
tý dòavedybolaajvedeckákonferencia
smedzinárodnouúèas¦oupodnázvom„Vedecké
dimenzie urnalistickejkomunikácie“,ktorú
usporiadalaKatedra urnalistikyFFKU.
:marekhasák:

BiskupChautur
prišielopä
namládeku

Namláde níckych
svätýchomšiach,ktoré
sakonajúpravidelne
vpondelokveèer
vkostolesvätejrodiny
vRybárpolisavystriedalo
u ve¾azaujímavýchhostí.
Inaktoneboloani
vpondelok24.októbra,
kedyštudentovpoctilsvojou
návštevougréckokatolícky
apoštolskýexarchaMons.
MilanChautur.Vosvojom
príhovoreštudentom
pripomenulaktuálnu
amédiamirezonujúcutému
„Realityshow“.Pod¾a
študentovbolozjehoslov
„cíti¦, enarealityshowmá
biskup¦a késrdce“.
BiskupMilanChautursanarodil
4.septembra1957vSnine.
Porokochštúdiazmaturovalna
gymnáziuvHumennomvroku
1976.Vovzdelávanípokraèovalna
RKCMBFvBratislave,kdebolpo
dokonèeníštúdiadòa14.júna1981
vysvätenýzakòaza.Vroku1992
bolvymenovanýzatitulárneho
biskupaKresimenského
apomocnéhoprešovskéhobiskupa.
Pápe JánPavolII.homenovalza
apoštolskéhoexarchu
novovytvorenéhoapoštolského
exarchátuprekatolíkovbyzantského
obradusosídlomvKošiciach
21.februára1997.
:marekhasák:

Máorganováhudba
svojubudúcnos?
Máorganováhudbav21.storoèíešte
nejakéuplatnenie?Akájejejúroveò
naSlovensku?Ajotomsahovorilona
2.slovenskejorganologickej
konferencii,ktorú
od20.do21.októbravspolupráci
sKatolíckouuniverzitou(KU)
vRu omberkupripravilaBachova
spoloènos¦naSlovensku.Organová
sieònarektoráteKUprivítalatucet
prednášate¾ov
zrôznychkútovEurópy.Ka dýznich
referovalosituáciiorganárstvavo
svojejkrajine.Cie¾omkonferenciebolo
poukáza¦nasúèasnýstavtohto
fenoménu,jehorozvojarozdielymedzi
jednotlivýmikrajinami.Spriebehom
konferenciebolmaximálnespokojný
predsedaBachovejspoloènostiStanislav
Šurin.„Našepozvanietoti okrem
domácichautorovprijaliajodborníci
zÈiech,Po¾ska,Slovinska,Írska,
Maïarskaaïalšíchkrajín.Ich
prednáškybolizaujímavéapodnetné,“
hovorí.Potešilahoajúèas¦publika.
Mimoriadnesicenínajmäprejavený
záujemmladých¾udí.Podnetyna
riešenie,akoajvšetkypríspevky
prednášajúcichbudúpublikované
vzborníku,ktorývroku2006vydá
PedagogickáfakultaKatolíckejuniverzity.
Prvámedzinárodnákonferenciazameraná
naproblematikuorganovsanaSlovensku
uskutoènilanaprelomeseptembra
soktóbromvroku2000vBratislave.Bola
orientovanánaochranuhistorických
organov.AkopreZUMAGpovedal
StanislavŠurin,vbudúcnostibysa
Bachovaspoloènos¦radazameralana
konferenciesoširšímzameraním.Ich
cie¾omje,abytakýmitosympóziami
napomohli privzdelávaníorganárov
aorganovýchreferentov.
:monikakureková::michallipiak:

Oprava
Vprvom
èísleèasopisuZUMAGvzniklimojouzlou
úpravoujednéhozpríspevkov(„Budema¦
KatolíckauniverzitaPrávnickúfakultu?str.4“)
prevzatéhozinternetovejverzieblogu
študentov urnalistikydvechyby.Vovete
„Menonovéhorektoraavedeniasmesazatia¾
nedozvedeli.“maloby¦namiestoslova
„rektora“uvedené„dekana“.Druhouchybouje
uvedenienesprávnejfunkcieprodekanapre
financiearozvojdoc.PetraOlekšáka.Autorke
príspevkuiprodekanovidoc.PetroviOlekšákovi
sazatietochybyospravedlòujem.
:michallipiak:







Holandskýve¾vyslanec
napôdeKU

VzácnunávštevuprivítalaFilozofickáfakultaKatolíckejuniverzity(FFKU)vutorok
25.októbra.Navštíviljuholandskýve¾vyslanecLaurentStokvissosvojímsprievodom.
Študentomvosvojejprednáškepriblí ilúlohuHolandskavEurópskejúniiiïalšieaspekty.
SpolusdekanomFFKUdoc.ImrichomVaškomsinenechalujs¦príle itos¦navštívi¦
ajštudentovkatedry urnalistikyvichMasmediálnomlaboratóriu.
:michallipiak:

Akadem2005
Slávnostnousv.omšouvkostole
sv.RodinyvRybárpolívyvrcholilvnede¾u
13.novembrau 14.roèník
celoslovenskéhostretnutiavysokoškolskej
akademickejmláde eAkadem2005.
ViacinformáciioAkademevám
prinesiemevbudúcomèísle.
:michallipiak:

ZmenynaC-bloku
ŠtudentkyKatolíckejuniverzityubytovanénainternátnomC-blokuu druhýmesiac
èakajúnazlepšeniesvojich ivotnýchpodmienok.
Nazaèiatkuakademickéhorokaka dápodpísalazmluvu,pod¾aktorejmô una
internáteu íva¦sociálnezariadenia,kuchynku,študovòuaspoloèenskúmiestnos¦.
Dodnesnebolipodmienkyzmluvyzostranyubytovate¾asplnené.Nadvoch
poschodiachchýbakuchynka,študovòa,ajspoloèenskámiestnos¦jestálezamknutá.
Navyšenanajvyššomposchodíbudovyprebiehalistavebnépráce,ataksapoèasdòa
pochodbáchprechádzaliaj„pánirobotníci“.
Pod¾aslovriadite¾kyštudentskéhodomovaIng.AntónieMóresovejsasituáciana
C-blokurieši.„Prestavbananajvyššomposchodíbolaukonèená,pretosamô eme
venova¦zlepšeniupodmienoknani šíchposchodiach,“vysvet¾ujeriadite¾ka.
Spoloèenskámiestnos¦naprvomposchodíbudepod¾aIng.Móresovejsprístupnená
u èoskoro.Nadruhomposchodíbudevybudovanánováštudovòaakuchynka,na
ktorýchsau pracuje.Najbli šouúlohouriadite¾kyjenájs¦investíciepotrebnéna
prestavbusociálnychzariadenínaobochposchodiach.Tiesúve¾kýmproblémom.
Èiastoènebysadalrieši¦ajtak, edievèatábudúdba¦naèistotuprostredia,
vktorom ijú.
Naš¦astie,internátmájednuobrovskúvýhodu,ktorávyvá ivšetkynedostatky.
Keï edievèatániesúkontrolovanévrátnicou,súaspoòslobodné.„Akvšak
študentkynebudúuzamyka¦vchod,stratiaajtotojedinéprivilégium,“upozoròuje
riadite¾kaMóresová.
:jankajurèišinová:



Fronc:iacipri
prijímaèkáchukáu
ibato,èosanauèili

Ruombersképapiernepodporili
dolnoliptovskéobce

RUOMBEROKPribli ne3,8miliónaSkrozdelilatentorokspoloènos¦
MondiBusinessPaperSCP(MBPSCP),a.s.Ru omberoknapodporu
dolnoliptovskýchobcívrámcisvojhoprogramuzameranéhonaspoluprácu
smiestnoukomunitou.InformovalnásotompredsedapredstavenstvaMBP
SCPMiloslavÈurilla.
„Dolnoliptovskéobcemalimo nos¦po iada¦fabrikuofinanènúpomoc
prostredníctvomprojektov.Dotýkalisanajmäpodporymiestnejkultúry,
vzdelávania,charityaochrany ivotnéhoprostredia,“podotkolM.Èurilla.
Doverejnejsú¦a e,ktorúMBPSCPvyhlásilzaèiatkomroka,saprihlásilo12
obcíaZdru enástrednáškolaobchoduaslu iebzRu omberka.Výberovej
komisiipredlo ili42projektov,uspelo15znich.
Novýspôsobpomocisapod¾aM.Èurilluosvedèilachcúvòompokraèova¦
ajvbudúcomroku.Podnikka doroènepodporujeokolitéobce,charitné
organizácie,kultúrneinštitúcieamimovládnezdru eniasumoupribli ne10
miliónovSk.„Peniaze,ktoréka dýrokdarujememiestnejkomunite,súna
slovenskéiregionálnepomerynemalé.Mnohéorganizáciesnašoupomocou
rátajú,usilujemesaichnesklama¦,“dodalM.Èurilla.
:vladimírbuzna:

Šokujúcepriznanie:
Policajtisinásfotografovalinahé!
Zadr ané enyzModrypodalitrestnéoznámenienapolicajtov
Ru omberok-Trestnéoznámenieprepodozreniezozneu itia
právomocíverejnéhoèinite¾apodalièlenkaasympatizantka
SlovenskejpospolitostiNárodnejstrany(SP-NS)napolicajtov,
ktoríichpovíkendovomzhroma denívModrevypoèúvali.Pre
agentúruSITAtovminulýchdòochpovedalpoboèníkvodcuSPNSRadovanNovotný.
Policajtivsobotu29.októbrazasiahlivModrepoèas
zhroma deniazorganizovanéhoSP-NSpripríle itosti190.výroèia
narodenia¼udovítaŠtúra.Zadr alidvochmu ovanapolíciu
predviedliïalšíchtrochúèastníkovpodujatia.Medzinimiboliaj
dve eny,ktorépod¾aNovotného„ibastálipristolíkusletákmi
adozeralinane,abyichneodfúkolvietor.“
„Popredvedenínapolíciubezudaniadôvodu, enypreviezlina
PrezídiumpolicajnéhozborudoBratislavy.Tamichpolicajtifotili
ajvyzleèené,prièomnebolaprítomnáanijednapolicajtka,“
uviedolR.Novotný.Nazdávasa, epríslušnícipolíciezneu ilisvoje
právomocianekonalivsúladesozákonom.
„enyuvedenúskutoènos¦oznámilinapolíciivRu omberkupo

enyzpospolitostisú„vodcovi“MariánoviKotlebovi
(nasnímke)oddané.Dveznichpolíciaobvinila.Stane
saimichdôverakontroverznejstraneosudná?

Ru omberské papierne podporiliprojekty dolnoliptovských obcí
Sk
ne 3,8 milióna
Ví¦azom verejnej sú¦a
e tento rok pribudne na úètoch pribli

Ru omberokMinisterškolstvaMartinFroncsimyslí, e
bybolovbudúcnostimo nézjednoti¦obsahuèivana
vysokoškolsképrijímaciepohovorypreštudentov
strednýchškôl.Ichrozdielnos¦toti pod¾ariadite¾ov
strednýchškôlilinskéhokraja,ktorísasministrom
stretlivRu omberku,spôsobuje, emnohévysoké
školynaštudentochzarábajú.
Pod¾ariadite¾aru omberskéhogymnáziaMiroslava
Nociarasúrôzneplatenévíkendovépobytypre
stredoškolákov,ktoréichmajúpripravi¦naprijímacie
skúškynavysokéškoly,dobrýmzdrojompríjmovpre
pedagógov.
MinisterM.Froncoponoval, eaniuèiteliastrednýchškôl
nepripravujú iakovnaprijímacieskúškyzadarmo.Zatia¾
vrajnemádôkazyotom, ebymuselimaturantipri
prijímacomkonanípreukazova¦inévedomosti,ako
získalipoèassvojhoštúdianastrednejškole.
"Objektivitudovedomostí iakovzákladnýchškôlpomô u
vnies¦zasamonitory,ktoréministerstvoškolstva
pripravilo.Vbudúcnostibudúrozhodujúcepriprijatí iaka
nastrednúškolu,"povedalM.Fronc.
:vladimírbuzna::tiboršu¾a:

pietnejspomienkenaobeteèernovskejmasakryvÈernovej,“informovala
hovorkyòaKrajskéhoriadite¾stvaPolicajnéhozboruvilineJanaBalogová.
TrestnéoznámeniespísalinaOdborejustiènejakriminálnejpolíciePZ
vRu omberku,ktorýhopostúpilÚraduinšpekènejslu bydoBratislavy.
Vsúèasnostiprípadpod¾aJanyPôbišovejzMinisterstvavnútraSRvyšetrujú.
Novotnýdodal, eoznámenie enynepodalihneïkvôlitomu, esabálireakcie
policajtov.„Niektorísadievèatámvyhrá aliavyvíjalinanichnátlak,“povedal.
Prívr enciSP-NSsakoncomoktóbrastretlivHlohovci,vModre,vÈernovejpri
Ru omberkuavPrešove.
VHlohovcipolicajtizasiahlilenrazprotimu ovivuniformepospolitosti,ktorý
porušilzákonozhroma ïovanítým, emalprisebezbraò.Pribli ne150¾udí
policajtirozohnalivModre.Problémyzaèali,keïsazmenilprogramaúèel
podujatiaoprotiavizovanýminformáciám.
Organizátorirozdávali¾udovýprogrampolitickejstranySP-NSsprvkami
napåòajúcimiskutkovúpodstatutrestnéhoèinupodporyapropagáciehnutí
smerujúcichkpotláèaniu¾udskýchprávaslobôd.Zhroma denie,ktorésakonalo
30.októbravÈernovej,prebehlopokojnenamiestnomcintoríne.Pojeho
skonèení,policajtiodviezlinavýsluchvodcuSP-NSMariánaKotlebu.Pokrikmi
„Fašisti!“èi„Vonzmesta!“privítalipospolitos¦vPrešove,kdepolíciamíting
rozpustila.
:vladimírbuzna:

Sprejeristriekajú,skautiponichèistia







Ru omberok-Odobrovo¾níckychhodinách,ktorévtomtorokumestu
Ru omberokdarovalitamojšískauti,smeu vZumaguinformovali.
Vminulýchdòochvyhlásili„vojnu“sprejerom.
Oèistesanevyhlipostriekanébudovyakultúrnepamiatkyvmeste.
Mladíz9.skautskéhozboruLacaKróneravRu omberku,odstránili
ma¾byzmúrov,vyumývalibrány,zábradliaadopravnéznaèky.
„Našichèlenovchcememotivova¦ktomu,abysivá ilièistotuvmeste.
Nepomáhamelensvojmuokoliu,aleajsebenavzájom,“podotkol
vedúcizboruJurajBalá .Okremtohosapod¾anehoskautiuèia
vzájomnespolupracova¦vtíme,vies¦skupinuarieši¦problémy.
Poèasdobrovo¾níckehoprojektu,tisícdobrovo¾níckychhodínmestu
Ru omberokskautièistilituristickéchodníkyazvá nicevNárodnom
parkuVe¾káFatra,vybudovalistudnièkuvdolineTeplôvLiptovských
RevúcachariekuRevúcazbavilinaplavenéhoodpadu.
AktivitypodporiloMinisterstvoškolstvaSRsumou16-tisícSknanákup
èistiacichaochrannýchpomôcok.
„Skôr,akonapadnesneh,chcemeeštevyèisti¦turistickéchodníèky
vNárodnomparkuNízkeTatry,vybudova¦novéstudnièkyaoèisti¦
existujúce,“informovalJ.Balá .Projektchcúukonèi¦vdecembri,
vbudúcnostivšakbudúvekologickýchaktivitáchpokraèova¦. Nave¾kúèistiacuakciuvmestesatešiliaj:z¾ava-Lamentník,Erikson,VaòoaDudroš
:vladimírbuzna:

Mu,ktorýsi
pritelkevyšíva

Vnajväèšej
liptovskej
obciotvorili
domov
predôchodcov
Lúèky-MetodSalva(47)zLúèokmánezvyèajnézá¾uby.
Kýminýmmu omrobíproblémpriši¦sigombièkuèi
zaláta¦dierunakošeli,onvyšívaatká.Navyše,svojou
technikouavzormiinšpirovalinejednušikovnúgazdinú.
„Zaèalsomasivtretejaleboštvrtejtriedenazákladnej
škole.Rodièiamauèilisamostatnosti,takboloprirodzené,
esomzvládolajtúto enskúrobotu,“hovoríM.Salva.
Najradšejvyšívaobrusy,uSalvovcovnenájdeteanijeden
zobchodu.„Domaichmámasi34,nove¾asomporozdával
rodineaznámym,“smejesa.Keïsivrajveèersadne
ktelevíznymsprávam,èassikrátiajvyšívaním.Kompletná
výrobaobrusumutrváasi60hodín,noprinajväèšomsvojom
dielestrávildlhých180hodín.„Tentoobrusjeokrúhlyameria
vyšemetra,“vysvet¾ujeM.Salva.Okremnevšednejzá¾ubysa
venujeajfolklóru,spievaatancujevofolklórnejskupineLúèan.
Zhotovilprenichornamentovník,naktoromvyobrazilmládenca
naplti(nasnímke).Vsúèasnostisvojedielavystavujevbudove
ÈiernehoorlavLiptovskomMikulášinavýstave snázvomStaré
sasnúbisnovým.
:vladimírbuzna:

LiptovskéSliaèe-Pribli netisíc¾udínavštívilo
novootvorenýDomovdôchodcovaDomov
sociálnychslu ieb(DDaDSS)vLiptovských
SliaèochpoèasDòaotvorenýchdverí.Preverejnos¦
hozorganizovaltamojšípersonálscie¾omzoznámi¦
¾udíspodmienkamiprepobytvuvedenom
zariadení.
Zariadenienavštívilidetizmaterskýchškôl,mladí,
aleajprestarnutíobyvateliaLiptovskýchSliaèov.
Inšpirova¦saprišliajpracovnícizinýchsociálnych
domovovvregióne.
„Prezrelisinovépriestoryapýtalisarôzneotázky,“
uviedlariadite¾kaDDaDSSvLiptovskýchSliaèoch
EmíliaMušutová.Návštevníkovnajviaczaujímali
platbyzaslu byvdomove,ichvýškaapodobne.
PrvýobecnýDDaDSSotvorilivLiptovských
Sliaèochvoštvrtok.Jehovýstavbasivy iadalaasi
30miliónovSk.Domovmákapacitu28miest
aslu bybudeposkytova¦¾uïomzobceiïalším
obyvate¾omregiónu.
ObecLiptovskéSliaèezaèalabudovustava¦ako
domopatrovate¾skejslu byzvlastnýchfinanèných
prostriedkovu vroku1992.Prenedostatok
peòazíhovšaknedokázaladokonèi¦.„Vroku2000
pretostavbuvhodnoteasi12miliónovSkpredala
Krajskémuúraduvilinezasymbolickúkorunu.
Tenvòompreinvestovalïalších18miliónov,“
informovalstarostaLiptovskýchSliaèovVladimír
Fuòák.
Zariadeniejesamostatnýprávnysubjekt,jeho
zriaïovate¾omjeobec.Financova¦hobudú
zpríspevkuMinisterstvapráce,sociálnychvecí
arodinyaplatiebklientov.
Ministerstvoposkytlodotáciunarozbehnutie
domova 5,5miliónaSk,vnasledujúcichrokoch
pod¾aFuòákagarantuje4,5miliónaSk.
VnajväèšejliptovskejobciLiptovskýchSliaèoch
vsúèasnosti ijepribli ne4000obyvate¾ov,
zktorýchjeasi800dôchodcov.
:vladimírbuzna:


Ohlasymédiínazápas
Artmedia-Rangers

Artmedia-Glasgow
Pýtalasomsabrataakosato
správnepíšeaonmaodpísalstým, ekeï
neviemanikomumámfandi¦,naèosasomnoumátrápi¦.
Nonevadí,alepoviemvám,tenfutbalzatonestál...

AP(americkátlaèová
agentúra):"ArtmediaBratislavaremizovala
sRangers2:2aobemu stvásiudr alinádej
postúpi¦dovyraïovacejfázyLigymajstrov.
PorýchlomgólePršaArtmediaprevzalainiciatívu,
rýchlovyrovnalaav31.minútemohlavies¦2:1,
keïHartigovahlavièkapoKozákovomcentremierila
mimo.Vzávereduelumalinavrchfutbalisti
škótskehomajstra,aleLövenkrandsv82.minúte
nevyu ilvýbornúšancu."
www.idnes.cz(ÈR):"Artmediazvládlaïalšíve¾ký
veèerveurópskychpohároch.SGlasgowRangers
domadvakrátprehrávala,alezaka dýmmanko
zmazala.BurácajúcikotolnaTehelnompolischladil
u potrochminútachChorvátPršo,alevzápätítrafil
presnezobrátkyBorbély.Pršopotompripravildruhý
gólpreThompsona,alepozmenestrándostali
domácislávnejšiehosúperapodtlak.
Reuters(britskátlaèováagentúra):"Rangersdvakrát
trestuhodnepremrhalináskokvsúbojisArtmediou
vBratislave.Škótskyšampiónsivychutnalperfektný
úvod,alenetešilsadlho,lebokapitánArtmedie
Borbélyoštyriminútyneskôrvyrovnal.Koneèný
výsledokznamená, eobatímymajúpopä¦bodov,ale
Rangerslepšiubilanciuzovzájomnýchzápasov,keï e
podomácejremíze0:0strelilivonkudvagóly."
:robolupták:

(Ospravedlòujemsavšetkýmnadšencomfutbalu)
Bolotovutorok...Myslím,alenie,robímsisrandu.Môj
braèekmapozvalnafutbal,malatoby¦ligamajstrov,atak
somradašla.Ajkeïpozistení, eBarošnehrásombola
troškusklamaná.
Alekveci.Myslím, eprvýgóldalGlasgowvdruhejminúte
amô emvámpoveda¦, etiepoh¾adymojichsusedov,keï
somkrièalaSUPER!!!GÓL!!!nebolive¾mipríjemné.Avtedy
sazaèalocelémojeutrpenie.Pochvílismevyrovnali,aleja
somzbezpeènostnýchdôvodovbolaticho.Vtedysanamòa
bratoborilpovzbudzuj....Taksomsvojímne nýmhláskom
krièalaachlapciztohoboliš¦astný.
Asivpolovici(tedapo45minutách)zápasusomsalentak
pozrelanalístokabolasomšokovanácenou,ktorúsom
tamzbadala500Sk.Atosmeaninebolipodkrytou
tribúnou.Ako, ebolozimavpohode,aleèokebynáhodou
zaèaloprša¦?Niè,netrápimato...Alekeïsomprišla
domovzaèalomazaujíma¦,ko¾kovlastnestojalístkyna
tietomu ommilézábavy.(Topreprípad, ebysomsi
niekedynašlašportovéhonadšenca.)
Zmôjhozis¦ovaniasombolatroškuvrozpakoch...Neviem
toti odhadnú¦kvalitunášhofutbalu,aleda¦zadruholigový
SlovanBratislava80korún,prièom"šláger"ArtmediaRu omberokbolzdarma...Zdásavámtosprávne?No
omnohoviacmaprekvapilicenylístkovzaLigumajstrov
akvalifikaènézápasy.500/800/1000/1500-tosúcenyza
ktorémámprávopozera¦sananášvýber.Pritomna
kvalifikaènézápasy"21"majú enyvstupzdarma...Nobaby
neberteto...
Aledos¦bolokecania,chalanimaurèitenepochopia...Veï
èou mô enejakábaba(ahlavneja)vedie¦ofutbale?Niè,
nevadí...Alejasachápematojepodstatné.
Inakove¾aradšejzostanemnabudúcenafutbaldomapri
teplomèajíèku,zbavenástarostípreèoBarošnehráakomu
mámfandi¦...
Inakvá ne,preèonehrámeprotiBarošovi???
:gabrielašpatinová:zu1:







Amäsobudemezískava
vlese(receptárik)
Milíhostiamu skéhopohlavia
ubytovanípoprivátochainternátochRu omberka.Po¾ovali
steu niekedynadivinu?enie?Veïanivašistaríotcovia
nemalipotuchy,èojetoOddeleniemäsovýchvýrobkov
vsupermarkete...

Potopav21.storoèí

PánpovedalNoemovi:
"Zašes¦mesiacovnazempošlemdá ï,ktorýbudetrva¦štyridsa¦dní
anocí.Vodazaplavícelúzem,horyiúdolia,avšetkozlébudeznièené.
Chcem,abysipostavilarchuazachránilpárzvieratzka déhodruhu.
Tunaòumášplány."
Šes¦mesiacovuplynuloakovoda.Oblohasazatiahlaazaèalpada¦
dá ï.Noesedelnadvoreaplakal.
"PreèosinepostavilArchu,akosomtiprikázal?"opýtalsahoBoh.
"Odpus¦mi,pane,"riekolNoe."Sna ilsomsaakosommohol,alestalo
sato¾kovecí.Plány,ktorésimidal,mestoneschválilo,ataksommusel
necha¦urobi¦nové.Potomsommalïalšieproblémy,preto emesto
tvrdilo, eArchajenepovolenástavba,tak esommuselešteís¦na
katasterzohna¦siknejpovolenie.Lesníckasprávapo adovalapovolenie
kstínaniustromov,abolsom alovanýOchranármizvierat,keïsomsa
sna ilpochyta¦tiezvieratá.
Ministerstvo ivotnéhoprostrediapo adovalovyjadrenieoekologických
dôsledkochzáplavy.Vnútroodomòachcelopredbe néplányšírenia
vody.Nafinanènomúradezablokovalimojeaktíva,preto etvrdili, esa
sna ímvyhnú¦plateniudanítým, eopustímzem.Úradprácemal
podozrenie, eilegálnezamestnávamUkrajincov,tak esommusel
dokazova¦opak.Jemi¾úto,pane,alenemô emArchudokonèi¦skôr
akozapä¦rokov."
Narazprestaloprša¦,oblohasavyèistilaavyšloslnko.Noesapozrel
dohoraaopýtalsa:"Pane,znamenáto, enebudešnièi¦nášsvet?"
"Správne,"odpovedalBoh."¼udiatou dokonèiazamòa."
:luciabrtková:zu4:

Zanamijedvojmesaènévýroèiezaèiatkuakademickéhoroka
2005-2006.Zhrubapredpártý dòamivypuklaaféra
spokazenýmmäsomvsusednýchÈechách.Všetkoklapalo
výborne,kýmsanezobudilislovenskínovinárianezistili, e
aniSlovenskonezaostávazaèeskýmitrendmi.Ajunás
usilovnípracovníciobchodnýchre¦azcovzoškrabovalizmäsa
uš¾achtiléplesne,natieralihopreefektolejom,tokuracieaj
opekaliapredávaliakolahôdkuzamaskovanúhrubou
vrstvougrilovaciehokorenia.Zavýbornéceny.Vpodstate
bytonebola takýproblém,veïbe nýštudentza íva
mäsolenvtelevíziialebodoma.Vpohode.Aleobèassa
èlovekutiepolievky(madebyvifon),špagety,sója
asladkostiprejedia.iadasamäso.Jehoterazcenasíce
lákavopoklesla,atakápásomnicaèisvalovecmô u
pomôc¦akchudnetenaples,aleradímchví¾umäso
nekupova¦.Nejakýtenrok...
Vrátimsaktitulku.Adohistórie.U vpravekuchlapnosil
domovmäsoa enanasvetdeti.Niejetoniè¦a ké
(myslímlov,detisomeštenerodil).Trebasalenzbavi¦
ostychuainýchnánosovcivilizácie.Inštinktlovcaje
vka domchlapovi.Dokoncaajvtých,èoštudujúfilozofiu
èinábo ko.Potrebujetelenzbraò,trpezlivos¦,èuch,
zápalkyave¾ahorèice.Okolitéhorysúplnézveri.Ovce
nasalašochzozásadynelovíme.Jetopri¾ahkákoris¦pre
nás,fanúšikovLondonaaHemingwaya.Odporúèam
zaèa¦smenšímizvermi.Veverièkymajúhodnotné
avý ivnémäso,problémomjeichznaènárýchlos¦
aèulos¦.Alekeïnatrietepolovicustromovvlese
lepidlom,nejakátupšia(achromá)sasnáïprilepí
avybystemali zaspáva¦sýty.Hraboše,plchy,jazvece
aondatrychytámevrecom.Vreceopriemeotvorom
onoruarobímehluk.Ajneartikulovaný.Mô emeich
potompohádza¦všetkydojednéhovreca.Delikátnesú
napr.jazveèierypáèikynamladejcibu¾ke.
Naj¦a šiesalovímedveï,krá¾našichhúš¦av.Ikeï
legendamiopradenýsvákoOndrozOèovejnejedného
zahrdúsilholýmirukami!Zozaèiatkusinahrdúsenie
vyberajtemedvedevzimnomspánku.Ve¾kýmplusom
hrdúseniaje, eko ušinaostávaneporušená.Amáte
vianoènýdarèekprenároènúfrajerku!Onieèo
nároènejšíjelovnadiviaky.Sútosvine.Súvšak
maškrtné,èobysamohlonejakýmspôsobompou i¦
nanastra eniepasce,janeviem.Dajtevedie¦.
Preamatérskychlovcov,ktorípoznajúprírodulenako
voòavýstromèekWunderbaumzauta,odporúèam
zaèa¦slovomnavlka.Vlkanajrýchlejšiechytíte,ak
budetevzimedlhšiesedie¦vonkunaakomko¾vek
chladnompovrchu(kameò,ko¾ajnica,zamrznutá
hrudazeme).Preúplnýchbabrákov,èimäkkýšov,
ktoríbyradšejhladovali,akobymalièolenmuche
ublí i¦,odporúèampátra¦,kdejepeszakopaný.Veï
voValaskejznichrobiaklobásky.
:erikgolian:zu3:



rozhovorsoŠtefanomHríbom:
Veri,leboverím,jenaverejnúdiskusiumálo

Poslednúotázkudostalneplánovane,akobonuspo
zaujímavomrozhovore.Nemohlavšakponej
nenasledova¦eštejedna,najposlednejšia:Vèom?
„Vmnohýchveciach.Sompokrstenýkatolíkaprišiel
somkvieremedziprotestantmi.Mámráddetiasom
slobodný.Mámrádhlbokéveciasomnovinár.Pova ujú
mazaintelektuálaapritomchodímnaka dýligovýzápas
SlovanaBratislavavhokeji.Smejúsamizato.Študoval
somelektrotechnikuadoteraznièonejneviem.Ako
novinárrelatívneviaczarábamaniènemám,všetkosom
minul,neviemnaèo.V90.rokochmamiestnamoc
pova ovalazaprotislovenský ivelapritomsomazdajediný
z¾udí,ktorýchpoznám,èomáèistoslovenskékoreneaeštesa
voláŠTEFANHRíB.“NaAkademneprišiel.Mysmehovšak
navštívilieštepredtým.
Za15rokovnovinárskejprácestesizvykliskôrsapýta
akodávarozhovory...
By¦nadruhejstranejeajpríjemné,lebomô emformulova¦nejaký
názorama¦nádej, esitoniektopreèítaamo nohotoosloví,aj
nepríjemné,lebojenamáhavejšieformulova¦nieèobezprostredne,
nienapapieri.Je¦a kédáva¦rozhovor.
Ustesivyskúšaliprácuvrádiu,novináchajtelevíziikdeste
sacítilinajlepšie?
Natútootázkuv dyodpovedám, enajväèšiuváhuprisudzujem
písanémuslovu.Pozitívomtelevízievšakjebezprostrednos¦.Nièsanedá
vzia¦spä¦.Súchvíle,keïcítim, eterazzazneloèosicenné,èobyináè
tenèloveknaformulovaljemnejšiealebonepovedalvôbec.
Atojeve¾kávec.
Mátepocit,eslovenskémédiásúpovrchné?
Médiáakotakésúpovrchné.Reagujúzodòanadeò,zosituácienasituáciu,
dokoncazhodinynahodinuareagova¦sanedácelkomhlboko.Vládnesú¦a
oprvenstvo,èasarýchlos¦.Totobysomnovináromnevyèítal.Noslovenské
médiániesúlenpovrchné,aleakéslovopou i¦?-bezduché.Lenpozlátka,za
ktorýminiejeniè.Prvéstranyspeknoudievèenskoutvárou,rosnièkyacelebrity
vtelevíziialekeïtústranuotoèíteaodmyslítesimoderátora,neostávaniè.
Balast,prázdno.Trochupoznámamerickéabritskémédiáavidímve¾kýrozdiel.
Tammoderátorminiesúmodelkyakrásavci,skôr¾udia,ktorívyvolávajúdôverutým,èomajúv ivotezasebou,akosadlhodobostavalikudalostiam.Unászatia¾
niesúmédiáoh¾adanípravdy,ová nychotázkach,osnaheporozumie¦svetu.Jeto
stálelencelebritnášou.
Panujevšakajnázor,etoniejelenšou,alezámernapríkladhustido
¾udíliberalizmus,konzumizmusatï...
Zámer?Neviem.Kohozámer?Nejakýchsvetovýchliberálov?Nepoznámtakých.Iste e,
keïideobiznis,jevtomzámer,pou ívajúsaznámetváre,be néreklamnétriky.Ale
vmédiáchbysomh¾adalskôrreálnyodrazvnútra¾udí,ktoríichvlastniaavytvárajú.
Charakterslovenskýchmédiíjedanýpovrchnos¦ouavyprázdnenos¦ou¾udí,ktorýchvnich
azanimividíme.
Sútedamédiápouite¾néajnaprenášaniehodnôt?
Urèiteáno,hocivšeobecneplatí, evnichpracujeomnohoviac¾udíorientovanýchliberálne
a¾avicovone konzervatívneatrhovo.Akobyviacpri¦ahovaliliberálov,akobynapríklad
kres¦aniamalipocit, emédiásúnieèofuj.Alemyslímsi, etoopä¦niejedanénejakým
zámerom.Jetoajzodpovednos¦¾udíuznávajúcichtradíciunemajúzrejmepocit, e
vmédiáchsaodohrávadôle itýzápas,a ebytamnieèovedelipresadi¦.Asipova ujúzalepšie







by¦lekárom,reho¾nousestrou,farárom,uèite¾om...Dôsledkom
tohoje, evjednejnaozajobrovskejoblasti,ktorádnestakmer
rozhodujúcimspôsobomovplyvòujeverejnúmienku,jedeficit
konzervatívnejších¾udíaichvplyvstáleklesá.
Èobránikonzervatívnymnovináromúèinnesabrániproti
výpadom¾avicovéholiberalizmu?
Nepovedalbysom, ebráni¦sa,skôrvystupova¦akorovnocenní
partneri.Jednakjetofakt, enepôsobiavoverejnejsfére,sú
uzavretívosvojichkres¦anskýchgetách,aleajstrach.Lebokeï
vnašejmediálnejaspoloèenskejklímeniektopovie, epod¾aneho
pravdaexistujeajetokres¦anskápravda,budeoznaèenýza
extrémistu,jednostrannéhoèloveka,a fanatika,netolerantného
voèiinýmpravdám.Potom¾udiaradšejmlèia,leboniktonechceby¦
terèomcelospoloèenskýchdiskusií,útokovzosmiešòujúcichkampaní
ospiatoèníctveastredoveku.Nozároveòplatí, ekýmliberáli(hoci
našiasinie)majúsvojetvrdeniaaspoòtrochupodlo ené,
konzervatívcièastopou ívajúlenargument:Lebotomuverím,lebo
tohovoríBiblia.Tojevporiadku,alenaverejnúdiskusiu,naostro,
jetomálo.Natotrebavedie¦oprobléme,pozna¦jehohistóriu,
rôznepostojeknemu.Tosakres¦aniaakonzervatívcinaSlovensku
ešteibauèiaaprehrávajúvtom.
Vtomimmonochcepomáhaajváštýdenník.
V dysomsníval,abydiskusiaotom,èojeaèoniejepravda,bola
naSlovenskukultivovanáainteligentná.TochcemeajvTý dni.
Nechceme,abybolneutrálny,vyvá enývpovrchnomzmysle:
neverímenaánoinienaka dúotázku.Chcemevšakajmedzi
kres¦anskýmialiberálnymi
kruhmipodnecova¦diskusiuargumentov,nie:vystehlúpi
astaromódniavysteoddiabla.Lebozatia¾jetádiskusiaaknie
primitívna,takurèitenepriate¾ská.Atobybolodobrézmeni¦.
Sledujeteajkresanskyorientovanénoviny?
Sna ímsa.
Akýjevášnázornane?
NaSlovensku?Najednejstranevidímvznikajúcusnahuoto,abysa
uzavretýsvet,vktoromsihovoríme,akísmedobrí,
apovzbudzujemesavtom,trochuotvorilaabysariešiliproblémy,
ktorými¾udia ijú.TovidímajvKatolíckychnovinách,ajvZrne,

ajinde.Alesúèasneplatí, ejetostálenapríklad
vporovnanísèeskýmikatolíckymimédiamiokrokvzadu.
PrièomÈeskárepublikamá70percentateistov,èi e
intelektuálnazákladòabymalaby¦poèetnemenšia,aleto
asisúvisíajshistóriouakultúrounároda,ktorájeunás
kratšiaalensatvorí.
Chcetedavovašomtýdenníkupriestoraj
teologickýmavnútrocirkevnýmotázkam?
Áno,vsekciiCivilizáciabudúma¦významnémiestoaj
otázkynábo enstva,nievšakvinstantnomzmysle
neutrálnychinformácií.Chcemepovzbudi¦diskusiu
ootázkach,oktorýchsatuzatia¾nechcehovori¦:èoby
Cirkevmalarobi¦,akosavysporiada¦
sminulos¦ou,èobykres¦aniamaliprehodnoti¦,èobysimali,
naopak,nav dyzachova¦.Urèiteniejenašouambíciouby¦
liberálnoukres¦anskouplatformou.Naopak,myslímesi, e
vmnohýchveciachsúkonzervatívnekres¦anskénázory
správnejšieakotieliberálne;alesúajtaké,vktorýchjeto
naopak.
MáSlovenskovôbeckresanskúinteligenciu?
Urèitemá;jasive¾mivá im¾udíakoVladimírJukl,Silvester
Krèméry,AntonSrholec,ktorípresvojepostojeprešliza
komunizmudokoncaväzením.Jeichve¾aamajúèopoveda¦
dodnes.Súvšakroztrúsení,netvoriavplyvnúsilu,väèšinaznich
máloformulujesvojepostojenavonok.Mo nosúajunavenía
novágenerácia,ktoráichmápostupnenahrádza¦,ešte
nedozrela...
Provokatívnaotázka,nemusíteodpoveda:Akýjeváš
názornaKatolíckucirkevnaSlovensku?
Pokojne.Myslímsi, eKatolíckacirkevjepreSlovenskodôle itá
historickyajprakticky, emázasebousvetléajmenejsvetlé
obdobia.Ktýmmenejsvetlýmbysomzaradildruhúsvetovú
vojnu.Privšetkejúctekukòazom,ktorípomáhaliohrozeným
¾uïom,simyslím, eapelCirkviakotakejneboldostatoèný.
Zasvetléobdobiepova ujemkomunizmus,keïCirkevzare imu,
ktoréhocie¾omboloznièi¦ju,pretrvala.Podarilosazíska¦
kolaborantovvPaceminterris,vydiera¦mnohýchkòazov,alenie
znièi¦Cirkevakotakú,hocitenre immalvrukáchvšetkypáky.
Dnessimyslím, esaCirkevztejdevastácieeštestálezviecha.
Azviechasa¦a ko.Jedobré, esazaèínaanga ova¦voveciach,
ktorétrápia¾udívsociálnychotázkach,vrómskomprobléme,ale
nadruhejstraneeštestálevnímamèudnúprevahuakéhosi
formalizmu,akobybolodôle itépostavenie,pátos,aakoby trochu
unikalapraktickápomoc,praktizovanáláska.
Preistýtýdenníkstepovedali,eCirkevbymalaby
vzoromstarostlivostiasúcitu,noivzoromostrého
pomenovaniavecíaprávetonámchýba...
TerazprebiehavEurópeivzápadnejcivilizáciiakotakejve¾kýspor
obudúcutvár.Nastranezástancovtradiènýchhodnôt
vòomchýbajúhlasy,ktorésúvá ené,akeïnieèopovedia,ostatní



Èastosakonštatuje,ezavšetkomôezápadný
sekularizmus...
Neverímvkres¦anstvo,ktorémáby¦vyhnancomvbytoch.Myslím
si, ejeintegrálnousúèas¦oucelého ivotaèlovekaodranného
prebudenia,cezprácu,veèernýhokeja pospánok.Inakbybolo
karikatúrou.Taktopredsabolozakomunistov.Nechcelbysomsa
do i¦toho,abysmevzápadnejcivilizáciidospeliktakémuistému
modelu.Tlaksekularizácievšaknútikres¦anovvyrovnáva¦sa
smodernýmmyslením.Keïjeèlovekvohrození,ostanemuu len
nutnos¦dr a¦svojupravduprotiprúduah¾ada¦dôvody,preèo
musípodáva¦takýheroickývýkon.Vtedysadarínovým,
zaujímavýmspôsobom,akosatejpravdydr a¦.Nopoveda¦, e
kres¦anstvobymaloby¦vmenšine,jeasirúhanie...Azdatobude
veènýzápas¾udí:razsúvoväèšine,
razvmenšine.
Jesekularizmusskutoènenebezpeèenstvomalebolen
fázouvývoja?
Tozávisíodtoho,èosatýmmyslí.Sekulárnyštátvzmysle
oddeleniaCirkviodštátujepozitívnymvýdobytkomzápadnej
kres¦anskejcivilizácie.Aletusaasimyslíinésekularizmusako
vytlaèenieBohaanábo enstvazovšetkého,èosatýkanieèoho
inéhone rodiny,zadverenašichbytov.Pritaktopoòatom
sekularizmejekritikaoprávnená,leboneverímvkres¦anstvo,
ktorémáby¦vyhnancomvbytoch.Myslímsi, ejeintegrálnou
súèas¦oucelého ivotaèlovekaodrannéhoprebudenia,cezprácu,
veèernýhokeja pospánok.Inakbybolokarikatúrou.Takto
predsabolozakomunistov.Nechcelbysomsado i¦toho,abysme
vzápadnejcivilizáciidospeliktakémuistémumodelu.
Steèlenomnejakejcirkvi?
Nie.
otomaspoòzaènúuva ova¦.Mámpocit, enaSlovensku
Cirkevtakéjasnéslovohovoríve¾mizriedka.Mo nojetodané
ajtým, eprechádzaceztisícroèiaareagova¦naka dú
jednotlivos¦jepodjejúroveò.Nieèonatomje,lebotie
jednotlivostisanakoniecvyriešiasamé.Alesúveci,priktorých
trebapoveda¦jasnéslovoanemalbytoby¦ibaproblém
majetkualebopostaveniaCirkvi.
Mohlibysteichkonkretizova?
Terazjeve¾kouotázkou,akámáby¦Európskaúnia:èitomáby¦
superštát,akámáby¦jejústava,naakýchhodnotáchmástá¦.
Tosúvá neotázkyanemámpocit, ebyslovenskáKatolícka
cirkevmalanatovyhranenýnázor.Stáledôle itejšiesúotázky
biologickejvedy:genetickéin inierstvo,klonovanienamedicínske
úèely.Poèujemnaneodpovedetypu:Jetooddiabla,alebo
mlèanie.Alenepoèujemèolentrochasofistikovanejšiudiskusiu.
Hovorilsom, epôsobenieCirkvizakomunizmupredstavujevjej
dejináchsvetlústránku,anatomtrvám,aledialisavšelijakéveciod
Paceminterrispokadejakékompromisyakolaborácie.Nemám
pocit, enaSlovenskusmesastýmvyrovnali.Atou nehovorím
oobdobípredtýmoSlovenskomštáte.
KeïsomèítalencyklikuCentesimusAnnus,bolsomfascinovaný
zaujímavýmipoh¾adminafungovanieslobodnéhoštátu
vekonomickejasociálnejoblasti.Bolotovroku1991,keïna
Slovenskuprebiehalobrovskýspormedzizástancaminovéhoporiadku
akomunizmu,ajasomprekvapenýzis¦oval, ehociKatolíckacirkev
máreformnýnázor,názorslovenskýchhodnostárovbolskôr
nostalgickýavrozporesosamotnouencyklikou.
Kproblémom,akýštáttumáby¦,akézdravotníctvo,akéškolstvo,som
neèítalpostoj iadnehovýznamnéhopredstavite¾aCirkvi.Akobysato
nechávalobokomakonejaképrofánnevecialebonatoniejenázor,
atedaniesúargumenty.Kebysavšakktomutakámorálnaautorita,
akoubyCirkevmalaby¦,rozumnevyjadrila,verejnejdiskusiiaj
mentálnemuzdraviunárodabytopomohlo.

VDominestekedysidávalinazáverotázku,akobystesa
charakterizovalijednýmslovom...
Asisomnaozajvášnivýidealista,alevmnohomtrochuèudný...
:teréziakolková::imrichgazda:

KtojeŠtefanHríb?
ŠtefanHríbsanarodilvroku1965vBratislave,vyštudoval
ElektrotechnickúfakultuSlovenskejtechnickejuniverzity
vBratislave,krátkopracovalvSAV,vroku1990sastalnaštyriroky
korešpondentomèeskýchLidovýchnovín,odtia¾odišielnaštyri
rokydomníchovskejredakcierádiaSlobodnáEurópa,roku1997sa
stalredaktoromDominafórum,ktoréneskôrviedolako
šéfredaktor.VsúèasnostimoderujetelevíznureláciuPodlampou
arozbiehanovýspoloèenskýèasopisTý deò.







Rekonštrukcia
uèebòovéhotraktuFFKU

Filozofickáfakultabudema
novýuèebòovýtrakt
VdlhodobomzámererozvojaFilozofickejfakultyKatolíckejuniverzity(FFKU)
vRu omberkuje,abyfakultaponúkalaviacštudijnýchodborovaprogramov,
ktorésauskutoèòujúnauniverzite.Viacodborov=viacmo nostípreštudentov.
„Predpokladomobochtýchtofaktorovjepotrebaavytvorenienovýchvzdelávacích
priestorov,“povedalprodekanprefinanciearozvojFFKUdoc.PeterOlekšák,sktorým
smesarozprávalinatémurekonštrukcienovéhouèebnéhotraktu,ktorásanachádza
zasúèasnoubudovouFFKU.


Diskusiedostalisvojupodobuatvár
FFKUvsúèasnostivyu ívabudovounaHrabovskejceste.Vzdelávací
procesvtejtobudovesauskutoèòujeibavmenšejèastitýchto
priestorov.Druhúèas¦tvoriainternátnepriestory.Zvýšenýpoèet
študentov,ktorýsazrokanarokuchádzajúoštúdiumnaFFKU,však
potrebujúksvojmuvzdelávaniunovéakvalitnevybavenévzdelávacie
priestory.„Fakultamalapriúvahenadichvýberomviaceromo ností.
BývaláZdru enáškolaslu iebaobchodu,vktorejvsúèasnosti
prebieharekonštrukciabolaibajednaznich,“spresòujedoc.Olekšák.
Potom,akosapredstaviteliavyššiehoúzemnéhocelku(VÚC)ilinského
samosprávnehokrajarozhodli, ebudovuchcúvrámciracionalizácie
škôlvkrajiamestepreda¦,Katolíckauniverzita(KU)vRu omberkusa
otietopriestoryrozhodlauchádza¦.Diskusieanávrhynakoniecpriniesli
úspech.Vdecembriuplynuléhorokabolapodpísanákúpno-predajná
zmluvamedziVÚCaKU.Odvtedysútietopriestory
vlastníctvomuniverzity.
Ïalšouaktivitou,oktorejsadiskutovalonajmävovedeníbolatéma
rekonštrukcietejtobudovy.„Zaznelihlasy, erekonštrukcianieje
potrebná.Poobhliadkezískanejbudovysmestýmvôbecnesúhlasili.
Sna ilismesavyvinú¦èonajväèšiuaktivitu,abysmepresvedèili, e
rekonštrukciajeskutoènenevyhnutná,“hovoríOlekšák.

Budovasastaneuèebným
traktom
Podiskusiiotom,èijealeboniejepotrebnárekonštrukcia,sana
Filozofickejfakultezaèalizaobera¦získavanímfinanèných
prostriedkovnarekonštrukciu,projektovýmzadaním
asamotnýmprojektomnarekonštrukciu.ProdekanPeter
Olekšákpovedal, erozmýš¾alinadviacerýmivariantami.
„Uva ovalismenapríkladnadtým, enajednomzposchodí
budekatedravýtvarnéhoumenia.Myslelismesinapríklad, ev
podkrovínovejbudovybudeajdekanát.Boldokoncaajnávrh,
eka dákatedrabudema¦vlastnúèas¦poschodiaprekabinety
spolusdvomauèebòami.Anijednoztýchtoriešenísavšak
nakoniecnezrealizovalo,“spomína.Budovasanakoniecstane
priestoromvzdelávania.Hovoríotomajjejnázov-Uèebòový
traktFilozofickejfakultyKU“alebo„BlokF“.
Devädesiatdvadní=26mil.korún
Projektynarealizáciurekonštrukciepredkladalistavebníci
do18.májatohtoroku.Odeònatoboliotvorenéobálky.
Ví¦azomverejnéhoobstarávaniasastalafirmaStavpoèKlin,
ktorásazaviazala, erekonštrukènéprácenaBlokuF
zvládneza92dní.Prácemalizaèa¦1.augustatohtoroka.Kvôli
oneskorenémuvyprázdneniusavšakzaèalia 10.augusta.Ich
ukonèeniejenaplánovanénakoniecmesiacanovember2005.U
vdecembribymalby¦BlokFnanovozariaïovanýaotvorenie
spo ehnanímjespojenésdátumom6.januára2006.„Veríme,
esanámvšetkyprácepodaríuskutoèni¦tak,akosmesi
naplánovali,“hovorídoc.PeterOlekšák.
Plánybezfinanènéhozabezpeèenianemajú iadenvýznam.Ako
jesfinanènýmkrytímtejtorekonštrukcienaFFKU?Doc.Peter
Olekšákhovorí, epôvodnepredpokladalini šienáklady.Najmä
navýšenímstavebnýchprácsanákladynarekonštrukciuzvýšili:
„Celkovéinvestíciedosiahnusumudvadsa¦šes¦miliónov
slovenskýchkorún,“povedalOlekšák.FFKUmávsúèasnostina
úèteviacakopolovicutýchtoprostriedkov.Poskytlijejichtíistí
darcovia,ktoríprispelinaajnazariadenieMasmediálneho
laboratóriakatedry urnalistiky.Kdezoberiefakultazvyšnúsumu
peòazí?„OstatnéprostriedkyoèakávameodMinisterstvaškolstva
SR,“konštatoval.Nazariadeniebudovyu fakultamákdispozícii
2,9mil.korúnsprís¾ubomïalšíchfinanènýchprostriedkov
vovýške5,8mil.korún.







Èobudenovéaèozostane?
Základnouotázkou,ktoránapadneasika démuštudentovièipedagógovije,
èosavlastnevnovomuèebòovomtraktebudenachádza¦?Akýbudejeho
obsah?Budútamibaposluchárnealeboajnejakéinépriestory?Odpovede
smenašliuprodekanaPetraOlekšáka.
Hneïprivstupedobudovybymaliby¦popravejstraneinformácie.„Na
druhejstranebytomalaby¦kaviareòalebobufetpreštudentovavý¦ah,“
prezrádzaOlekšák.Okremtohonaprízemínájdetetriuèebne,ka dápre90
a 100študentov.Prvéadruhéposchodiemajúrovnakéusporiadanie
irozlo enie.Budútamštyriuèebne,rovnakoakonaprvomposchodípre90
a 100poslucháèov,ajednamenšiasošes¦desiatimistolièkami.Natre¦om
poschodíbudúkancelárieakabinetypreuèite¾ovkatedier.Aèoposledné,
podkrovnépriestory?„Tambysamalonachádza¦sídloVedeckéhoústavu
LadislavaHanusa,potomCentrapreskúmanievz¦ahuvedyanábo enstva,
jednakonferenènámiestnos¦,kanceláriekatedierfilozofiea urnalistiky,ve¾ká
miestnos¦predoktorandovvšetkýchodborovanakoniecdve aleboa tri
laboratóriakatedry urnalistiky,“informujeOlekšák.
ÈovšakzostanevsúèasnýchpriestorochFFKU?VdnešnejbudoveFFKU
zostaneinternátnaèas¦Mladágenerácia,menzaivestibulspoèítaèmi
pripojenýminainternet.Kaplnkasv.AlbertaVe¾kého,priestoryUniverzitného
pastoraènéhocentrabysamalipres¦ahova¦naprízemiedointernátnejèasti
budovy.Namiestekaplnkybymaliby¦priestoryštudovneZdrojovéhocentra
fakulty.Novinkoubudeajto, evPosluchárniAntonaNeuwirtha(F104)by
malavzniknú¦poèítaèovámiestnos¦rovnakoakosúèas¦Zdrojovéhocentra
fakultys55110poèítaèmi.PorekonštrukciiBlokuF,vedeniefakultyuva uje
ajoúpravepriestorovdekanátu.Masmediálnelaboratóriumkatedry
urnalistikybysamalosta¦miestnos¦oupreštudijnéoddelenie
avmiestnostiach,kdesúterazkatedrovépriestorybymaliby¦upravenéako
miestnostivhodnénaubytovanieprevyuèujúcich.„Jetovízia.Veríme, esa
námjupodaríuskutoèni¦,“povedalOlekšák.
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Budúcnosjejasná,budúcnosje...
Tentomalýreklamnýsloganhovorímo noajopredstavách
Filozofickejfakulty.„Našimplánomje,abysmevypísali
Urbanisticko-architektonickúsú¦a ,vktorejbynámarchitekti
povedali,akonajlepšievyu i¦komplexbudovnaHrabovskej
ceste.Akobysmenajefektívnejšievyu ilivšetkytietobloky,
ktorésútuipriestormedzinimi.Viemsipredstavi¦, ebytu
boltakzvanýcampusviacerýchfakúltsnovoumodernou
univerzitnoukni nicou.Výsledokprácarchitektovbybol
podkladomprediskusiu.Urèitezískameve¾amo ností,“hovorí
prodekanprefinanciearozvojdoc.PeterOlekšák.Ve¾kou
investícioudorekonštrukcieBlokuFsatedaplányFFKUurèite
nekonèia.Zrekonštruovanábudovabymalaby¦oplotená,aby
bolazabezpeèenájejochranaprotikráde iamaznehodnoteniu
majetku.Najarsapripravujeajúpravaátriamedzibudovami,kde
bymalvzniknú¦parkslavièkami.Vcelejbudoveiátriubude
bezdrôtovásie¦naprístupkinternetu.Zostávamilendúfa¦, e
priority,ktorésivytýèilaFilozofickáfakulta,ajnaplnozrealizuje.
Dr mejejpritomspoloèneprsty.
:michallipiak::fotodokumentácia:peterolekšák:







TheBloodhoundGang:HeftyFine
Orock-pop-punk-rapovorecesistickejamerickejskupineTheBloodhound
Gangnebolove¾midlhopoèu¦.U somsanazdával, etovzdaliaterazniekdemíòajú
vkrèmáchpeniazezapredanédosky.Avšakzrazuprichádzajúopä¦nasvetlosveta
salbumom„HeftyFine“.Aksinevietevybavi¦,èotobolozakapelu,takvám
pripomeniempieseò„BadTouch“anezabudnute¾nýklip,kdesúprotagonistikapely
prezleèenízaopice.Takýchpárrokovdozadu.Èímdlhšieskupinanevydáalbum,tým
majú¾udiaove¾avyššieoèakávania.Atakbolpremnohýchtentoalbummiernym
sklamaním.Nazaèiatkuajpremòa,lebosomèakalnieèonápaditejšie.Alepostupom
èasusamizapáèil.Nievšaknato¾ko,akoposlednýpoèin„HoorayForBoobies“,aleurèite
toniejezlýalbum.Predsalenvediapísa¦piesneaspevákmánaozajoriginálnyhlas,bez
ktoréhobytátoskupinanebolaskupinou.Naalbumeokremregulérnychsongovnájdeme
ajzopárkrátkychskitov,zktorýchsomrozumelibajednémuèidvom.Alejetovtipné.
Atojehlavné.Aeštenezabudnitenados¦uletenýklipkpiesni„FoxtrotUniformCharlie
Kilo“,ktorýsaterazvyskytujevtelevíznychprijímaèoch.
:dávidjuck:

MiroJaroš:Exoterika
V dy,keïsomvposlednejdobepoèulmenotohto
nadèasovéhoumelca,vybavilisamidveslová.BoroBoro.Aboloviacne
predpokladate¾né, esaposolstvotýchtoslovprenesieajdojehodebutovéhoalbumu.
Abolatopravda.Tentoalbumjezvláštny.Atonielentým, esavymaòujezklasického
popuprodukovanéhoostatnýmifinalistamiSuperstar,aleajtým, ejepopretkávanýrôznymi
krátkymivsuvkami,ktorésúprvoplánovourèenénapobavenieposlucháèa.Èisaichmisia
naplnila,zále ílenindividuálneodkonkrétnehoposlucháèa.Èosatýkahudby,takjealbum
pestrejší,ne bysamoholzda¦poprvýchtrochpiesòach.Nájdemetuklasickéetnovypa¾ovákyálaBoroBoro(vrátanedvochúspešnýchsinglov„Šamanka“,a„YallaYalla“),
pomaléslaïáky,aleajúplnenezvyèajnékompozície.Nakonciprekvapícelkompohodovýduet
sRobomMiklom„HonoluluBahamy“.Naalbumenechýbajúexotickéjazyky,vrátaneMirom
ob¾ubovanejhebrejèiny,atakistorôzneetnickéhudobnénástrojeodvýmyslusveta.Albumsi
fanúšikovajodporcovurèitenájde.Apretojepresnetaký,akýhoMiroJarošchcel.
:dávidjuck:

MTVEUROPEMUSICAWARDS
2005

Akoka dýrok,ajdnesnámeurópskaèas¦televízie,ktoráovláda
celýkomerènýhudobnýpriemyselnaobrazovke,prinieslave¾kolepúšou
plnúzázraènýchefektov,ahlavne,odzaèiatkua dokoncanalaïovaná
celebritami.Ka dopádnetourèitestálozazhliadnutie.Istotnestálza
pozornos¦moderátorAliG,netradièneprestrojenýzaobyvate¾a
Kazachstanu.Takistoniektoré ivévystúpenia.Èosatýkavýsledkov,túto
sú¦a vyhraliumelci,ktorísúmomentálnevkurzeaktorýchpiesnesana
násneustálevaliazrádiíatelevízií.Celkommaaleprekvapiloumiestnenie
skupínSystemOfADownaGorillaz.Myslím, eostatnévšakboloviacne
oèakávate¾né.
Výsledky:
Najlepšíalbum-GreenDay-AmericanIdiot
NajlepšípopovýumelecTheBlackEyedPeas
Najlepšíhip-hop-SnoopDogg
Najlepšírock-GreenDay
Najlepšíalternatívnyumelec-SystemOfADown
Najlepšier´n´b-AliciaKeys
Najlepšievideo-ChemicalBrothers-Believe
Najlepšiaspeváèka-Shakira
Najlepšíspevák-RobbieWilliams
Najlepšínováèik-JamesBlunt
Najlepšiapieseò-Coldplay-SpeedofSound
Najlepšiaskupina-Gorillaz
CenaFreeyourmind-BobGeldof
:dávidjuck:



Ko¾kostojíreklama
vslovenskýchtelevíziách?
Televíznareklamasosvojimitechnickýmimo nos¦amiudáva
trendvtvorbeceléhosektorareklamynacelomsvete.
Reklamnéposolstvá,ktorésadostávajúkpotenciálnym
konzumentom,súèorazkreatívnejšieaatraktívnejšie.Ako
uvádzatý denníkTrend,reklamnéagentúrysiuvedomujú, e
televíznydivákmásvojprijímaèpodove¾aväèšoukontrolou
ne vminulosti.Dia¾kovýovládaèanespoèetnémno stvo
kanálovhou nenútiapretrpie¦niekedya sedemminútovýblok
reklám.Ajpeoplemetre(písalismeonichvprvomèísle
ZUMAGu)ukazujú, edivácipoèasreklamnýchbreakov
nekompromisneprepínajúnainýkanál.Šancunazhliadnutie
takmajúnajmäspotynazaèiatkuakonciprestávky.Aajtáto
šancajeèorazni šia.Zadávateliareklamypretoèastozni ujú
reklamnérozpoètyurèenételevíziám.“Akésúcenyreklamných
spotovnaSlovensku?Ktoréslovenskételevíziezarábajúna
reklamenajviac?
NajdrahšímhráèomzostávaTVMarkíza
Hlavnýtelevíznyhráènamalomslovenskomtelevíznomtrhuje
televíziaMarkíza.Jejprvotnýmzámerombolooslovi¦širšie
publikumsprogramomrodinnéhovysielania.Vysielaniesavšak
vposlednejdobeneustálemení.Televíziastrácasvojich
„verných“divákov.Ajnapriektomutofaktujevysielaniereklamy
vMarkízeprezadávate¾ovreklamytonajdrahšiezovšetkých.
Analýzubysmemohlirozdeli¦natrièasti.Prvouèas¦oujeèas¦
vysielaniapodnázvomOffTimeDay(vTVMarkízavysielanieod
5.00hod.ránodo17.50hod.popoludní).CenyvTVMarkíza
platiapre30sekundovýreklamnýspotasúuvedenébezDPH
vslovenskýchkorunách.Zasponzorskýodkazúètujetelevízia
25%prirá kukcene.Televíziazároveòrozlišuje,èireklamaje
vysielanápo,uprostredalebopredreláciou.Vtejtoèastisacena
reklamypohybujeod20do100tisíckorún.Druhouèas¦ouje
veèernýOffTimeDay(èas¦vysielaniaod22.00hod.veèerdo
4.00hod.ráno).Vtomtoèasesapohybujecenareklamy
rovnakoakovprvejèasti.Najväèšiesumytelevíziazískava
zreklamyvtelevíznomPrime-time(TVMarkízaod18.00do
22.00hod.).Sútoèiastkyod120do340tisíckorún.

Zvyšníhráèi-Jojbojuje,STVnapreduje
Ve¾kýmkonkurentomTVMarkízyvovysielaníreklamyjetelevíziaJoj.
Cenyzareklamuplatiajejzadávateliarovnakozatridsa¦sekundový
reklamnýspot.Našeúdaje,ktorésimátemo nos¦terazpreèíta¦,súbez
danezpridanejhodnoty.Pod¾aúdajovvseptembrisacenareklamy
vtelevíziiJojpohybujeod8do130tisíc.Najni šiesumysúzvyèajne
vraòajšíchhodináchanajväèšievèasePrime-timu.Televíziarozlišujepri
zadávaníreklamyajto,èivysielavlastnúaleboprevzatútvorbu,filmy,
seriályalebotelenovely.
VysielaniereklamyvSlovenskejtelevíziijezávisléodsezóny,vktorej
vysiela.Cenazávisívzávislostioddå kyspotu,ktorýsavynásobíurèitým
koeficientom,urèenýmpriamokanálom,naktoromjereklamavysielaná.
PodobneakotelevíziaJoj,ajSTVrozlišuje,èiideoreklamupredalebopo
spravodajstve,publicistike,športe,zábavnýchainýchprogramoch.
Vprípade, emátezáujemponúknu¦svojureklamunaJednotkevSTV,
mô evástovyjs¦nasumuod9do180tisíckorún.Naopak,DvojkaSTV
jelacnejšímprogramom.Inzerentituvšakmô upoèíta¦sosumami
od15doviacako30tisíckorún.
Všetkytelevíziemajúprávoupravi¦sivýškupoplatkovzareklamuvprípade
presunuazmienvovysielaní.Výškacenyzareklamusamení.Tentomalý
poh¾advšakodrá askutoènúrealitu,vakejsanachádzajútrajahlavníhráèi
naslovenskomtelevíznomtrhu.
:michallipiak:







Koniec
Prišiel,abyznièohovybudovalúspešnútelevíziu.
Darilosamuvtomcelkomdobre.Priam
fantasticky.Televíziarástlaazískavala
neobmedzenúmocnamediálnomtrhu.
Konkurenciapraktickyneexistovala.Divákbol
spokojný.
Samozrejme,nebolotolentak.Bezkapitálu
americkejCMEbytonebolomo né.Problém
všaknastal,keïsaOnrozhodolvyu íva¦vplyv
televízieajvpolitickýchkruhoch.PretlaèilSOPdo
parlamentuajejlídradoprezidentskéhokresla.
Tomusau povievplyv.Vtedyniekedy,roku
pána1998muselOnspomocoupeòazí
ve¾kopodnikate¾ovMilanaFi¾aaJánaKováèika
zachraòova¦svoje„die¦a“zrúkiných,tie
podnikate¾ov.Podarilosazacenustrátpercent,
ktoréovládalitelevíziu.Bolosatrebadeli¦.Vplyv
alezostal.Silaapríjmytelevízierástli.Dospeloto
dokoncadoštádia,keïvistommomentevedenie
údajnerozmýš¾alookúpevrtu¾níkapre
spravodajstvo.Prebulvárnesmiernevhodné.Pre
serióznos¦aláMarkízazbytoèné.Utajovaným
tajomstvomnieje, edonedávnabolatelevízia
inštitúciousnajvyššímipriemernýmizárobkami
vsúkromnomsektorenaSlovensku.
Amo nostáleje.
Onsizalo ilstranuapodprezývkouslovenský
Berlusconisapustildove¾kejpolitiky.Prišielna
to, estelevíziouzachrbtomtonebudea také
¦a ké.Ajkeïokrajovénovinyarádionedokázali
produkova¦a takúpodporu,ANOsaúspešne
pretlaèilaa dovlády.Kombináciamediálneho
vplyvuamocenskýchchú¦oksazdala
neporazite¾ná.Radaprerozhlasovévysielanie
aretransmisiusícehrozila,licenènárada
pokutovala,alebolotoakobylenpesštekalna
zlodejaskusiskommäsavrukách.Ontovšak
troškuprehnal.Politickymutonevyšlo,chybyboli
prieh¾adné,„smr¦“bolarýchla.CMEneotá¾ala
apopredchádzajúcichpokusochodstráni¦Ruska
úspešnezatlaèilaopä¦.Hrozbaneobnovenia
licencienabudúcirok,èobypreNehoznamenalo
stratuvplyvubeznárokunanáhradualebo
dobrovo¾nýpredaj.Vybralsipeniazeatýmústup
zpozícií.
Jehovplyvpretrvávavpodobevlastníctvafiriem
vyrábajúcichaspolupracujúcichsMarkízou.
Pravdepodobnos¦zmenytohtostavujepriamo
úmernásozmenouvlastníkakontrolnéhobalíka
akcií.On,skonèilajvMarkíze.Povestných
pre¦ahovanýchpätnás¦minútslávyPavlaRuska
zapadáprachom.
:peterkravèák:

SektanaLOVE
Preèoh¾adáto¾ko¾udípredovšetkýmmladistvých
útoèiskoutzv.samozvanýchspasite¾ov?
Mno stvu¾udísazdádnešnýsvetnepreh¾adnýazlo itý.Akobymalka dýinú
vieru,inénázory,inústupnicuhodnôt.Vyzna¦savtomtolabyrinteimpripadá
ve¾mi¦a ké.Jednoducháodpoveïnavšetkyotázky,ktorúponúkajúrôznesekty,
jeprenichhotovýmvykúpením.„Nelámsihlavu,navšetkyotázkypozná
odpoveïnáš„vodca“,tymusíšlenveri¦.“Týmtovýrokomsazrazustávasvet
jednoduchším.
Rovnakoakopridrogovejzávislosti,zaèínavšetkoitu,fantastickýmošia¾om,
oèarujúcimzá itkomzvláštnehodruhu.Všetkyproblémysaodrazuzdajú
vyriešené,osobnévz¦ahysúzasevporiadku.Podobneakopriprvejdávke
heroínu,sikonzumentajpoprvejnávštevevskupinepripadáakovsiedmom
nebi.Obe¦jefascinovaná,zmätená,nadšená.Navyvolaniepocitu„ú asného“
š¦astia,ktorýmsazaèínakariéravsektesasve¾kouob¾uboupou íva„love
bombing“(bombardovanieláskou).Obe¦jezahròovanáve¾kýmmno stvom
láskyaporozumeniabudúcnos¦jevykres¾ovanávnajru ovejšíchfarbách.
Komubysatakénieèonepáèilo?Avšak,pozor!Náklonnos¦,láska,neskoršia
kritikaatrestymajújedencie¾:pripúta¦obe¦eštepevnejšiekuskupineaešte
pozornejšiejukontrolova¦.
Vodcoviasiektlákajú¾udívíziamio„èistote“a„vyvolenosti“,strašiakoncom
svetaaposlednýmsúdom.Vedúciskupínsúmajstrivmanipulovanís¾uïmi.
V20.storoèíexistujeviaceropríkladovmanipulácie,ktorámaladesivýscenár.
Vroku1978ohromilJimJones,hlavasektySvätyòa¾uducelýsvet.Po
zavra deníèlenakongresuUSAajehodoprovodu,zvolalkazate¾všetkých
900stúpencovdoguyanskejd unglena„bielunoc“dlhoplánovanúspoloènú
sebevra du.Mu i, enyadetivypilismrte¾nýkoktail,abypresvojho
duchovnéhovodcuobetovaliivlastný ivot.Šokovanápolícianašlapred
pralesnýmchrámomlenrozkladajúcesamàtvoly.Ïalšípríkladpochybnej
ideológiepochádzataktie zUSA.Vroku1993našlosmr¦vplameòoch59
mu ova iena18detívšetkoobyvateliaranèaApokalypsa.Príkazna
hromadnúsebevra dudalvodcasektyVernonHowelaliasDavidYahve
Koresh.Vhistórii20.storoèiajetakýchtopríkladovviac.Vysúvasateda
otázka-èojetozauèenie,pod¾aktoréhoèlovekstrácasvojuidentitu,
súdnos¦?Veï ivotjenajvzácnejšídar,akýmáme.
Opatrnostinikdyniejedos¦.Vsúèasnejdobemajúodborníciproblém
udr a¦sipreh¾adojednotlivýchskupináchponúkajúcichcestukspaseniu.
Všetkýmznámi„verbovaèi“,postávajúcivpešejzónesbro úrkouvruke
pôsobiazastaraloasmiešne.Nevyplatilosaaniverbovaniepokatolíckych
dedinách,kdeèastoverbovaèovnaháòali¾udiasvidlami.Dnessanábordo
siektrobírafinovanejšímspôsobom,napr.prirôznychneutrálnychakciách,
vmláde níckychklubochapriosobnomstyku.Autoritárskeskupiny
získavajúnovýchèlenovajvrôznychosvetovýchzariadeniach,ktoré
ponúkajúkurzyreèníctva,rozvíjaniaosobnosti,partnerskésemináre.
Populárnesúajezoterickéterapeutickécentrá,výukyjogy.Svojuideológiu
záujemcovinevtåkajúdohlavydrevenoupalicou,alepodávajúmuju
pomalyvmalýchdávkach.Tupomô elenjedno,rýchlozisti¦,èiide
oskupinusautoritárskymiznakmi,aakáno,okam itesòoupreruši¦
styk.Prís¦vèasnakåbtakejtopochybnejskupinesivy aduje
informovanos¦,pevnúvô¾uavieruvseba.Komutietotriatribúty
chýbajú,mô esarazocitnú¦vpasci,zktorejnietúniku.
:zuzanapuschenreiterová:zu2:



Odradítofajèiarov?
...novelazákonaoochranenefajèiarov...
Nazákladenovelyzákonaoochranenefajèiarovsaodnovembra
tohtorokurušiafajèiarnenavysokýchškoláchavštudentských
domovoch,akoajvzdravotníckychakultúrnychzariadeniach.
Zakazujesatie predajtabakovýchvýrobkovvstánkoch,bufetoch
anainýchpredajnýchmiestachnachádzajúcichsavareáloch
zdravotníckychzariadeníazariadenísociálnychslu ieb.Pokutyza
porušenietohtozákonamô udosiahnu¦a 15-tisíckorúnauklada¦
ichbudúmôc¦štátna,mestskáaj elezniènápolícia.Pokutavtejto
výškehrozíka dému,ktoumo níu íva¦tabakovévýrobkyosobe
mladšejako18rokov.Zaporušeniezákazufajèeniamô ezaplati¦
pokutua do10-tisícSk.MinisterzdravotníctvaRudolfZajac iadal
zakáza¦predajcigarietajvzariadeniachspoloènéhostravovania,
atýms¦a i¦dostupnos¦tabakovýchvýrobkov.Parlamentjehonávrh
nepodporil.Poslancivšakprijalinoveluzákonaospotrebnejdani
ztabakuatoznamenázvýšenieciencigariet.Cena20-kusového
balenialacnejšíchdruhovcigarietbysamalaodnovéhorokuzvýši¦
asiosedemkorún.Pridrahšíchtobudeodvea trikorunyviac.
Vpriemeremajúcigaretyzdra ie¦odjanuárao14a 16percent.
Drahšiecigaretymô uzvýši¦pašovanie.Pašovanécigaretypredávané
naSlovenskuväèšinoupochádzajúzUkrajiny.Prenízkusadzbu
spotrebnejdanepredajnácenabe nýchznaèiekcigarietnaUkrajine
nepresahuje15korún.Pod¾aodhadovspotrebujeslovenskýtrh20a
30percentpašovanýchcigariet,ostatnéputujúdoÈeskejrepubliky
akrajínzápadnejEurópy.Jeotázne,èiobmedzeniepredajnýchmiest
tabakuazvýšenieciencigarietzní ipoèetfajèiarov.Mo noich
presvedèíteóriaamerickýchvedcov,ktoríprišlinato, evôbecnieje
pravdivátézaotom,akocigaretypomáhajúfajèiaromvkoncentrácii.
Práve naopak,dlhodobéfajèeniespôsobujezni ovanieinteligenèného
kvocientu.
:denisasabová:zu1:

Páliaajpáchatelia?
Jezaujímavé,akosa„dušièky“idealizujú.Vzdávame
úctunašimmàtvym!Rodinysastretávajú!Niesomsiistý.
Neviem.PredèasnánávštevanabratislavskomSlávièom
údolímapriviedlakúvahetrhajúcejza itéklišé.
Prišlismenanajväèšíbratislavskýcintorínneskoroveèer,
u bolaúplnátma.Pomedzizatia¾skromnýblikot
kahanèekovsapresúvalitiene¾udí.Starých,mladých,aj
malýchdetí.Neboloichve¾mive¾aveïboloešteštyridni
predtermínom.Tichonarúšallenšuchotnôhvopadanom
lístíašeptanérozhovory.
Pridomesmútkustojípamätníkneznámymvojakom.
Trojroènýsynsamaopýtal,èojetozasochu.Neodpovedal
sommuokam iteve¾akrátvypoèutýmvysvetlenímmojich
rodièov.Nachví¾usomsazamyslelapozrelsanavýjavzo
elezaabetónucezslabýsvitstoviekmalýchkahanèekov.
Áno,vroku1946tobolamatkaplaèúcanadmladými
màtvymisynmizabitýmivýstrelmi.Dnesjesvetiný.Dnesje
tomatkaprebodnutávýkrikminikdyneotvorenýchúst!Dnes
jetosymboltragédiematiekzabíjajúcichbezzbraní,vo
svojichvlastnýchlonách.
Kdesútiematky?Páliaajonysvieèky?Otázkysavalilive¾mi
rýchlo.Doká uto?Myslianato?Idúnacintorínsmyšlienkou,
enaòomchýbahrobichdie¦a¦a?Alebosaotomticho
rozprávajúpriplamienkochnahrobochsvojichvlastných
matiek?Aèootcoviatýchtodetí?Spomenúsieštevôbec?
Ostalomive¾mi¦a ko.KeïsaMartinkonástojèivopýtalu
tretíkrát,odpovedalamumama.„Jetopamätníktým,ktorí
nemajúhrob.“Zvláštne.Sedítoajnavojakovbojujúcichza
slobodu,ajnadeti,ktorétúslobodunikdynemohli i¦.
Preèosavlastnetietosviatkytakidealizujú?Abyniektorímohli
¾ahšiezabúda¦nasvojeskutky?Preèootomtorozmere„dušièiek“
niktonehovorí?Naozajsastretávajúrodiny?Naozajsavzdáva
úctamàtvym?Urèitenievšetkýmaurèitenievovšetkýchrodinách.
Odchádzameve¾miticho.Tmajeeštehustejšia.Srdcemiplaèe
nadtým,vakejspoloènostito ijeme.
Nepotrebujútieplnomocnéodpustkynajviacdesa¦tisíce ijúcich
matieknenarodenýchdetí?
:michaldyttert:zud:



1000slovpreMichalaLipiaka

Predpárdòami(alebosútou tý dne?)masvojounávštevou
poctilvýznamnýèlenredakènejradypravidelníka
(keï evraju nechceby¦lenobèasníkom),ktorýprávedr íte
vrukách(alebole ípredVami).„Mohlibystenapísa¦nejaký
èlánokdotlaèenéhoZumagu!“,povedal.Mojahádamjediná
publikovate¾ná,relatívneznesite¾náreakciabola:„Preèoja?“
Nádejnýaneuverite¾nezaneprázdnený urnalista/èakate¾odvetil:
„Lebosmesanatomvredakciizhodli!Rozsahtisícslov.
Oèomko¾vek!“Písa¦oèomko¾vekjevšak,aspoòpremòa,
nedoukavofilozofii,politike,lingvistikeajklinickej
otorinolaryngológii,rovnako¦a ké,aknieaješte¦a šie,akopísa¦
onièom.Keïèlovekpíšeonièom,máaspoòodkohoodpisova¦
(èímnaozajnemyslímnijakézásadnéaprelomovédieloniekoho
konkrétneho).Tak e-nechmictenáèitate¾kaivá enýèitate¾ráèia
odpusti¦:budútolentakéèriepky(pánudekanovibysamo no
páèiloajslovo„paberky“).Alebo–èomiprávenapadlo.
16rokovsamoty
Keïsaunáspovyšeštyridsiatichrokochskonèilpokus
ovybudovaniespoloènostizalo enejnatupomabezduchom
materializme,zdalosa, eniènebránivybudovaniuslušnejspoloènosti
normálnych¾udí.Alebonormálnejspoloènostislušných¾udí.Heslom
týchdníbolo„Pravdaaláskamusízví¦azi¦nadl ouanenávis¦ou“.Boli
toèasynadšeniaanaivity.Revoluènéhonadšeniaanaivity
revolucionárov.Nášhonadšeniaztoho, esmezví¦azilinad„nimi“
anašejnaivityvtom, esmetomunaozajuverili.Niektoríhádam,
naš¦astie–nielenprenássamých,lennakrátkyèas.Zví¦azilismenad
svojounenávis¦ouk„nim“aodpustilismesvojimvinníkom,abysme
neboliuvedenídopokušenia.Èonásvšaknezbavilozlého.Zaèalinás
presviedèa¦orelatívnostipravdyamilosrdnostil i.Zpredtýmsvojej
straneverneatuposlú iacichkomunistovsastalinajväèšídemokrati,
starostlivobrániacizáujmyvšetkýchmo nýchajnemo nýchminoríta
úchyliek.Ztých,ktorípredtýmnepripustiliokremsvojho,jediného




správneho,nijakýinýnázor,sastalinajväèšíobhajcovia
tolerancie.Ataksa,preistotu,zmenilajvýznamslov.U nieje
bezcharakternos¦,aleflexibilita.U niejeneúprimnos¦,ale
otvorenos¦prenázoryiných.Egoizmussaverejnekompenzuje
pompéznymidobroèinnýmiakciami.Stalismesasvedkamitoho,
akosazkajúcnikov,èosabilidohrudesvýkrikmi„meaculpa“
as¾ubovali, eu nikdyvosvojompresvedèenínepochybia,stali
tienajhoršiehyeny.Jetoèasdravcov.Chcelismema¦obèiansku
spoloènos¦zalo enúnatolerancii.Toleranciajealeniekedya
absurdná,aksamlèiacaväèšinaprispôsobuje„právam“menšiny.
Stratilismepamä¦apretodejinyopä¦niesúnaše.Zaslú imesi
ichtedaopakova¦?Tým, emlèíme,sau opakujú.Tým, e
nemámeochotuavô¾uzmeni¦stav,ktorý„im“vyhovuje.Atak
smesami.Nevediaci,èosipoèa¦soslobodou.Svojímmlèaním
odsúdenínasamotuvosvojejslobode.
Vlkolínec
Jedenznajkrajšíchkútovnasvete.Kútvoòajúcitichomstarých
èias.Èias,keïplatiloahodnotouboloslovo,nieúradneoverená
listina,opatrenákolkom,ktorýmusívyznaèi¦jejhodnotu.Èupína
ju nejstránivrchuSidorovo.Tuhovšakprezývajúiarom.Preto e
¾uïom,veciamajmiestam,ktorémámeradi,dávamesvoje,
vlastnémená.Toonochránipredsurovýmzimnýmseverákom.
Málendveulice.Tábezpomenovania,väèšiaadlhšia,prechádza
cezcelúdedinuamádvakonce–hornýadolný.Tádruhá,na
ktorejjelenpárdomov,savoláprosto„Ulica“.Celádedinabola
drevená–hanbaprebudovate¾ovkomunizmuadobrýdôvodnajej
likvidáciu.A dokoncavojnybolimurovanéstavbylendve–
kostolíkaškola.Vpä¦desiatychrokoch,bojujúctakprotitriednemu
nepriate¾oviakulakom,bolipostavenédvamurovanédomy.Ten
povyšeurèitenelegálne.Tendruhý–ktovie?Au tridsa¦roèné
snahypamiatkárovonápravukonèiakdesivneurèite.Sami
Vlkolínèaniahovoria, eichznièilavojna,keïskoropolobce
zhorelo.To¾udídonútiloutiec¦,abysizachránili ivot.Amálokto,
ktosaajvrátil,tuzostalnatrvalo.Vmesteje ivotvèomsi
jednoduchší.Tubolaajzostal¦a kým.Èovojnanedokonèila,
dokonèilikomunisti.Alebovnichakumulovanéneprílišpozitívne,
otoviacuplatòovanéèrty–sebectvo,pýcha,arogancia
aintolerancia.Jednoduchýmspôsobom–
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menovoureformou,stavebnou
záverouazdru stevòovaním.¼udípripravili
omajetokaovz¦ahy.Ovz¦ahkvlastnému
gruntuaovz¦ahyvkomunite,ktorútak
vedomeanenávratneznièili.
Domaléhokostolíka,ktorýtuvolajúskôr
kaplnkou,savmestíceládedina.Dnesaj
nieko¾kokrát.NebohýpáterPalkohovorieval,
epoprosilspolubratov,abysemchodiliaspoò
vnede¾u,aby¾uïomnestvrdlisrdcia.
KeïsavyberietezVlkolíncadoRu omberka
cestoupopodKrkavúskalu,dobresadívajte
okoloseba.Akjedobrépoèasie,uvidíte
všetkyhorstvá,ktoréchrániaLiptov.Zo
všetkýchstrán–ChoèskévrchysVe¾kým
aPrednýmChoèom,ZápadnéajVysokéTatry
sKriváòom,NízkeTatrysoSalatínom
aPrašivou,ajVe¾kúFatru,naúpätíktorej
stojíte.Jedenslovenskýspisovate¾napísal, e
Liptácisúpokornejší,akoostatní,preto eak
chcúvidie¦oblohu,musiazdvihnú¦poh¾ad
vyššie,ponadhory,vnáruèíktorých ijú.
Aviacsiuvedomujúsvojumalos¦.Na
Vlkolínec(lebotutakhovoríme)chodíve¾a
turistov.Stalsaturistickouatrakciou.
Návštevnícisúzozakonzervovanejminulosti
nadšení.Mo novšakpoèaspä¦minútovej
prechádzky,spestrenejneustálymcvakaním
fotoaparátov,pochopi¦dušutohtokúsku
sveta?Nemámevrajmilova¦¾udípreto,
zakýchmiestpochádzajú,alemiestapreto,
akí¾udiaznichpochádzajú.Vlkolínskychotár
konèíprisvätomJánovi–prikaplnkepod
Krkavouskalou.Eštekúsokauvidíte
Ru omberokakonadlani.Horamichránenýzo
všetkýchstrán.Nechránenývšakpred
všetkým¾udským.Tak,akovšetko.
Poslednýchstoslov
Jemo no¾ahképísa¦,akvieteoèom.
Akmáteoèom.Písa¦lenpreto,abybolo
napísané,abybolasplnenápovinnos¦
napísania?Písa¦je¦a ké.Aajakviete,ajak
máteoèom.Lepšiejepísa¦otom,èoèlovek
pozná.Alebosimyslí, epozná.Preto eza
poznaniesaplatí.Vlastnýmbytím.Písa¦je
niekedy¾ahšieakohovori¦.Aoèomnemo no
hovori¦(akopíšupánWittgensteinvsiedmej
vetesvojhoTraktátu),otomsamusímlèa¦.
Nemlème.Svetmo nonaprednepotískajúlen
realistickípragmatici,aleajzasnívaníidealisti.
Písa¦len ité.Lebolentománejakúcenu.
Preto etam,kdeniejebreh,nebývahåbka
(vïaka,Majstre!).
:jurajpovaan:zud:

P.O.BOX2
alebo
Akniektotára,povedzmemuto
Chorobajezlávec.Nerazprídeneèakane.Akvšaknavštívisprávcu
poèítaèovejsiete,problémmáceláinštitúcia.Zástupcoviamô ulensèasti
nahradi¦zodpovedného.Tosmeskúsilivtietodni,keïsaviacerís¦a ovali, e
nefungujesie¦.
Ktomusapridázlos¦ïalších, edlhoèakalinapoèítaèvovestibule, eje
málotlaèiarníaajtiesúzapeniaze, ejenafakultemálopoèítaèov,ktoréby
bolikdispozícii, etievovestibuleniesúprístupnécezvíkend.
Mô empohovori¦ajjaosvojejskúsenosti.VlanismeotvoriliMMLK.
Ajspravidlom, eèasopisysanebudúvynáša¦, evlaboratóriusanebude
jes¦api¦.Tý deòèotý deòmizlièasopisy,novinyzvykliby¦nahádzanénie
nasvojommiesteaprázdnef¾ašeodminerálkyaporozhadzovanéobaly
zjedlazbieralzozemesám„kompetentný,zodpovedný“.Mámpokraèova¦?
Mô emhovori¦onoènomsurfovanívovestibule,ohluènýchpártyvtomto
priestore,kdektosinásilne(nieraz)otváralsklenenúzábranupripoèítaèi.
Ko¾kokrátu bolarozbitá!
Ajnapriektakýmtoskúsenostiamsmepripravenívenova¦viacakolen
pracovnýèasvytváraniupodmienokpreštúdiumnafakulte.Ajnapriektomu,
enaslovensképodmienkymajúu terazštudentiFilozofickejfakultyKU
nadštandardnépodmienkyprístupukpoèítaèomainternetu.
Nabudúcitý deòpribudnedesa¦novýchpoèítaèovvovestibule.Rovnako
vtomtoèasebudespustenábezdrôtovásie¦naprízemí,naprvýchdvoch
poschodiachavAuleJánaPavlaII.prevšetkých,ktoríniesúodkázanína
fakultnépoèítaèe,alemô upou íva¦vlastný.Poreinštaláciiserverabude
opä¦kdispozíciipoèítaèovámiestnos¦F303.Mimochodom,h¾adása
študent,ktorýzaštipendiumbude„strá com“poèítaèovejuèebne.
Vjanuári2006získafakultanovépriestory.Získaichajkatedra urnalistky.
Namiestojednéholaboratória,budúkdispozíciidve.Vtomistommesiaciby
smemalizaèa¦realizáciuminimálnejednéhoprojektupodporovaného
Európskymsociálnymfondom,vïakaktorémuštudentombudekdispozícii
ïalších55aleboa 110novýchpoèítaèov,ktorébudúinštalované
vPosluchárniAntonaNeuwirtha.Samotnézariadenieuèebníakabinetov
vbloku"F"budestá¦devä¦miliónov korúnzískanýchodzahranièných
darcov.Naozajsazodpovedníakompetentnínestarajú?Výèitkytohtotypu
mô evyslovi¦ibaten,ktonepoznalsituáciuminulýchrokov,alebonechce
vidie¦pokrok.
Opä¦vyzývamštudentov urnalistiky,ajcelejfakulty,kspolupráci
akonštruktívnejkritike.Akchýbakniha,napíštemi.Aknejdesie¦,
nepovedztemitopotý dni.Akspolu iaknièínášmajetok,nedovo¾memu
to.Akniektotára,povedzmemuto..
:peterolekšák:
//písanéprezumag.ku.sk







Aèotaksexavmanelstve?

Duch(n)oviny
PrejdevÈecháchvýskumnaembryách?
Poslancièeskejsnemovneprepustilinávrh
zákonana¾udskýchembryonálnychkmeòových
bunkáchu dodruhéhoèítania.Návrhna
zamietnutie,petíciuHnutiaza ivotakritické
stanoviskoodborníkovpredlo iliposlanciKDÚÈSL.
ResClaritatis
KBSponúklaSTVúèinnejšiuspoluprácu
Vrámcizmienvprogramovejštruktúre
nábo enskéhovysielaniavSlovenskejtelevíziije
KonferenciabiskupovSlovenska(KBS)ochotná
podie¾a¦sanavýrobeniektorýchprogramov.
Novýriadite¾RádiaLumenJurajSpuch¾ákpri
tejtopríle itostinavrhol,abybolivbudúcnosti
uprednostòovanéprojekty,ktorépredlo ia
vspolupráciviacerékres¦anskémédiá.Zároveò
vyzvalnaúèinnejšiumotiváciubohoslovcov
akòazovpremediálneakultúrneproblémy.
TKKBS
Ekumenickáradaprotirealityšou
EkumenickáradacirkvívSR(ERC)vydala28.
októbravyhlásenie,vktoromvítarozhodnutie
Radyprevysielaniearetransmisiuopostihnutí
vysielate¾ovrealityšou.Pod¾apredstavite¾ovERC
jetodobrýznakobranyschopnostispoloènosti
predútokminazákladnéprincípymravnosti.
TSECAV,js

DenníkSME,22.októbra2005,vosvojejsobotòajšejprílohepriniesolzaujímavútémuDetichcúvedie¦osexe.Hovorilosavnejopotrebezavies¦sexuálnuvýchovuvškolách
akosamostatnýpovinnýpredmet.Detibysatumalidozvedie¦naozajovšetkom.Na
èistotuakres¦anstvosaakosipozabudlo.Anielennato.
Sexuálnavýchovanemáúroveò.
Popreèítanísobotòajšejdvojstranysiurèitenejedenèlovekuvedomil,akosanebezpeène
posúvajúlatkymorálnosti.Mámemo nos¦vidie¦apoèu¦osexe,kamsalenpohneme.
Najnovšietomo nobudemo néajvškolách.
Sexuálnavýchovasadnesvyuèujelenvrámcibiológie,nábo enstvaaleboetiky.
Informáciesúèastostrohé,neodvá neaneodborné.Detisatrápiasosvojousexualitou,
trpiakomplexmi,osexesadozvedajúznesprávnychzdrojov(médiá,kamaráti).
MinisterstvomškolstvaSRbolischválenéokruhy,ktoré„berúdoúvahyvekovúkategóriu
iakovastupeòichtelesnej,duševnejasociálnejvyspelosti.“Akosavšakjaví,jeto
nedostatoèné.
Jemasturbáciavporiadku?
Autorkaspomínanejtémysituáciuvyu ilaavhupladoopaènéhoextrému.Tvrdí, e
výsledkommomentálnehostavuje„existenciaregiónov,kdenamiestopravdivých
informácií iakpoèúva, ehomosexualitajedediènýhriech,predman elskýsexje
neprípustnýaka dáinterrupciasarovnávra de.“Spomínauèebnicu,kdeje
rozkreslenýnávodnanasadeniesiprezervatívu,vtipnédiskusiechlapcov
omasturbácii,èiradaakosimádievèazrkadielkomprezera¦genitálie.Masturbáciu
pova ujezaprostriedoklepšiehospoznávaniasaa„nezále ínatom,akoèastoto
robíš“.Lenspomeniem, eKatolíckacirkevjupova ujezahriech,preto enarušuje
pravýzmyselvzájomnéhodarovaniasavman elstve(KKC2352).Okremtohojeto
„zlozvyk,ktorýèlovekauzatváradosebaa ijesexualitubezcitovejaduchovnej
zlo ky.Stávasazávislým,“tvrdíPavolHudák,kòaz,ktorýsarokyvenujeproblémom
mladých.
Akopokrokovýkrokredaktorkavnímalasprávaniezvolenskejuèite¾kynazákladnej
škole,ktoráposlaladeviatakovdolekárnenakúpi¦prezervatívy,abyvedeli,èisú
dostupnéaakosapou ívajú.Vyjadreniavtémesúsmerovanéjasnedovnímania
samozrejmosti, emladískorozaèínajúsexuálne i¦a ejetovporiadku.Ale...
Ktotozvládne,tenjefrajer.
Existujetualedruhástranamince,ktoráhovoríobohatstveosta¦èistý,a esato
oplatí.
Èloveksaskladáztela,duchaaduše.Navzájomsanedajúoddeli¦.Pretoaj
èlovek,akchceza íva¦pravýzmyselsexu,dásatolenvspojenívšetkýchtroch
èastíosobnosti.Sexualitapredpokladáláskualáskajedarovaniesa.Aksachce
niektomilova¦achce,abytomalotensprávnyšmrnc,musímmilova¦toho
èloveka,chcie¦hourobi¦š¦astnýmavduchuby¦prenehorozhodnutý.A...ma¦
po ehnanieodBoha.Tak evman elstve.AkohovoríGiuseppeBuccellatovknihe
Blahoslaveníèistí:„Èistotamladéhoèlovekajeinvestíciousexualityvzáujme
prehåbenialásky.“
PáèilosamivyjadrenieBraòaŠkripekavreláciiPreaProti,keïhoprítomná
pornohereèkanapadla, eakoterazmô epoveda¦, esexsman elkouje
ú asný,keïnevyskúšalnièiné.Onodpovedal, epredkonverzioumalviacero
sexuálnychpartneriek,atosanedáaniporovna¦stým,èopre ívavtejto
oblastisosvojou enou.
Láskanepripúš¦apodmienky.Nepotrebujeskúša¦,aleprijímatohodruhého
takého,akýje.Apovedzmesiotvorene,èobytobolBohzasuchár,keby
chcel,abysexvman elstvebolanudaa iadenpô itok?Verím, ekeïmy
budemesvojusexualitubra¦takto,našedetisosvojouidentitouanisexualitou
nebudúma¦problémyabudúschopnénadväzova¦zdravévz¦ahykonèiace
š¦astnýmman elstvom,ktorébudeplnédobrodru stva.Oplatísa,nie?
:monikakureková:
PS.Aksteèakalinavyhodnoteniemôjhopríspevkuzuplynuléèísla,urèite
nemusítezosta¦sklamaní.Prinesiemvámhou vbudúcomèísle.Trpezlivos¦
ru eprináša...



RECEPTÁR
(mojaoddychôfka)
Vajcia?
Postup:
Jevedeckydokázané, e12percentSlovákovsiniejeschopnýchpripravi¦
Najpodstatnejšímbodomceléhoprocesujezíska¦krevetu.Nieje
pra enicu.Jetozamysleniahodnýalebozanedbate¾nýfakt?Tonechka dý
tojednoduchéataktrebavka dejsituáciizosta¦pokojný.
posúdisám.Jaosobnesomtohonázoru, epra enicapatrímedzizákladné
Najschodnejšoucestoupripátranípotejtochutnejmorskej
vajeènéproduktynašejraòajkovejkultúry.Nechcemnikohourá a¦ani
príšere,jezájs¦doniektorýchmraziarní,kdevássúsmevomna
podceòova¦,alepra enicubysmesimalivedie¦pripravi¦zaka dého
tváriprivítaaobslú imiestnyskladník.Potomu krevetu
poèasia.Najväèšoudilemoupriprípraveèarovnéhovajeènéhopokrmu,
preveziemedomov,kdezapnemesporákznaèkyMora200na
jepoèetvajecprijehovýrobe.Akývplyvmátenktorýpoèetvajecvpra enici
najvyššístupeòanaplnímevaòustudenouvodou.Krevetu
namyslenieštudentaajehošedúkôru?Otomu viacnašaštúdia.
vlo ímedovanenašejkúpe¾ne,nechsatrochuoboznámi
Taknapríkladprirozbitíjednéhovajíèkanarozpálenúpanvicu,sinijak
sprostredím.Aksanámzdá, ekrevetajesosvojímnovým
nepomô emeanipovedomostnejstránke,anipotráviacej.Zbytoène
pôsobiskomdostatoènestoto nená,vytiahnemeju.Niejeto
podrá dimesvoj alúdok,èomáakistenemalývplyvnapomalédopa¾ovanie
také¾ahkéatakvovanivytiahnemezátku.Našukrevetuvšak
našichštudentskýchmozgov.JednovajceneodporúèaaniSlovenskákomora
neèakanev¦ahujesilnývírdoodtokuvane.Zachovajtepokoj!
zubnýchlekárovatakknemupreistoturozbiteïalšie.
Zapráèkoumáteurèitezvonatakhonavytiahnutie
Dveslepaèievajíèkavodutie nenamútia,avšakjetostálelepšieakoCéèkozo
vystresovanejkrevetyneváhajtepou i¦.Pojejzachráneníju
Základovteóriemasovejkomunikácie.Akjevámmáloacítitesanaviacpridajte
zabite.Najlepšiehodinárskymkladivkomnechsanetrápi.
ingrediencieakonapríkladvopredupra enúslaninku,cibu¾u,huby.
NazvolenúplatnièkusporákaznaèkyMora200polo íme
Trivajciasúu prešikovnéazodpovednéštudentkyve¾kýmsústom,sktorýmsi
hrniecnaplnenývodou.Ktofajèí,nechsiodbehne.Kto
všakajnapriekopatrnýmreèiam(príklad enskejopatrnejreèi:„Jójtotojemoc,to
nefajèí,odporúèamsledova¦voduvhrnciateši¦sa
nezjem,doješ.“)spreh¾adomporadia.Trivajíèkasúpremu sképokoleniemálo,
zka dejbublinkyvytvorenejnahladinevriacejvody.
rozbíjajútedaïalšie.
Pomalyvkladámerozmrazenúkrevetudohrnca.Varíme
Soštyrmisapáninebavia,ibaakbykpra enicizjedliväèšípoèetro kovako
tak,abysmeuhynutého ivoèíchanerozvarili
samotnýchvajec.Potejtodávkestúpacholesterol,noichu¦doštúdia.Ka dýsatak
(10-15min).Medzitýmumyjemešalát,otrhámelisty,
mô eslobodnerozhodnú¦presvojumilúprioritu.
všetkohád emedomisy.Šalátpokropímeoctomatie
Pä¦aviacvajíèokjeu prive¾a.Dávajtesipretopozor,preto epredávkovaniesa
olivovýmolejom.Uvarenúkrevetuvy¦ahujemezhrnca
vajíèkamivpodobepra enicejeniekedyotravné.Èímviacvajec,týmviacmiešania.
aukladámenavrchpripravenéhošalátovéhokopca.Na
ve¾dielosausmejemeapostupnekonzumujeme.
Vypnitesporák!
Nieèoiné
Prajemdobrúchu¦!
Vminulýchèíslachbolopravidlom, esmesav dychopilivareniatypickyslovenských
:dušanpetrièko:
jedál,akýmiboli,napríklad,placky,zemiakovákaša,èiminulotý dòováry a.Rozhodol
somsapretoprís¦sprevratnounovinkoureceptu,ktorýtueštenebol.Mo noostanete
prekvapeníavašechu¦ovépohárikyzmeravejúskôrakovyhláskujetenázovdnešného
receptu,notrebaprija¦všetko,èonámprírodaponúka.
Dnesvaríme„Krevetunadivoko“.Áno,èítatedobrekoneènevarímeajzozahraniènej
kuchyne.Nato,abysmesamohlipusti¦doprípravytohtoneobyèajnechutnéhojedla,
musímema¦dostatoènéskúsenostisvarenímnasporákuznaèkyMora200.Obtia nos¦
prípravysaodhadujenatrikuchárskeèapice(5èapíc=najvyššiaobtia nos¦).Nikoho
nestraším,pritrocheš¦astiabytomalka dýzvládnu¦.
Ingrediencie:
sporákMora200
kreveta
šalát
olivovýolej
ocot

: indoor | správy zo základne KU
: politické dianie | prieahy nami zvolených
: š.p.o.r.t | futbal, basket, tipos
: outdoor | správy mimo základne KU
: interview | s niekým, s nieèím...
: médi-um-á | médiálne, filmy, hudba
: oddych | relaxové variácie
: regióny | "moje" blízke okolie
: literatúra | rôzne literárne ánre
: kultúra | kultúra o nás a v nás
*: fotoreport | obrázkovisko z podujatí
*: videoreport | videoreportáe, záznamy
*: audioreport | zvukové skeèe, správy
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