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Drahínaši čitatelia,

začnem známym porekadlom: „Každý mesiac pätnástyho, Olekšák sa tvári
milo.“ A keďže výnimky potvrdzujú pravidlo, pán prodekan sa určite ani
v tomto mesiaci nebude tváriť inak, hoci vychádzame neskôr. Ale lepšie
vyjsť neskôr, ako vyjsť, napríklad, zo školy predčasne.
Týmto som nenápadne naznačila, že študentský svet opäť prekonal ďalšie
obdobie skúšok, ktorému sa bude venovať Janka Jurčišinová v jednej
z hlavných tém februárového vydania Zumagu. Čo prezradili zázračné tety
zo študijnéh,o sa preto dozviete práve tu.
Druhou nosnou témou bude pohľad na olympijské zákulisie, ktoré si na
mušku zobral tradičný Peter Kravčák.
Vedenie Zumagu rozmýšľalo nad zverejnením karikatúr proroka Mohameda,
no keďže Katolícka univerzita je otvorená nielen kresťanským študentom,
a teda mohol by u nás študovať aj nejaký zamaskovaný moslim, zverejnia sa
radšej informácie onovomsociálnom štipendiu.Redakcia Zumagukalkulovala
aj smyšlienkouzverejniťkarikatúryprednášajúcich, alenevedelaodhadnúť, či
by to bol nezodpovedný postoj k slobode slova, alebo by to pre nich znamenalo
nepodmienečné vylúčenie zo školy. Každopádne, nebolo by odveci začať
s nejakou konštruktívnou kritikou zatiaľ takmer nedotknutého kruhu
prednášajúcichavedeniaFilozofickej fakulty.
V obsahu určite nájdete aj zmienku o situácii v našej vláde, takže ak voči tomu
nemáte nejaké výhrady vo svedomí, pozývam Vás do čítania.
Zumag, ktorý práve držíte v rukách, obsahuje aj svoje tradičné rubriky, takže
dúfam, a spolu so mnou celý redakčný tím, že si v ňom opäť nájdete to svoje.

S prianím úspechu a prospechového štipendia sa s Vami lúč ia
a žehnajú Vám otcovia bisk... teda s redakciou
Zumagu.

Monika Kureková
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Hrdzavá voda

Na internáte Mladá generácia sa vyskytol problém s tečúcou hrdzavou vodou. Podľa slov dievčat
ubytovaných v týchto kapacitách nejde o jednorazovú záležitosť. „Keď sa to stalo prvýkrát, nevenovala

som tomu pozornosť. No teraz je to už pravidelne sa opakujúci dej, ktorý mi lezie do peňazí“, hovorí Janka
bývajúca na Generácii.
Na škole okrem iného presne pod internátnou časťou prebieha rekonštrukcia. S ňou podľa slov Povereného
riaditeľa ubytovacích a stravovacích zariadení Ing. Petra Žilku môžu súvisieť odstávky vody. K nim však
podľa údržbára zodpovedného za teplo a vodu Tibora Kubalu v posledných týždňoch v internátnej časti
nedošlo. To vylučuje akýkoľvek efekt znovu pustenia vody do potrubí, čo vie spôsobiť problém hrdzavej
vody. Naviac, tento stav sa nepravidelne opakuje zopár mesiacov. To posúva celú vec mimo hraníc budovy
školy. Podobný stav totiž riešia obyvatelia a študenti bývajúci predovšetkým na sídlisku Kľačno. Mária v tejto
súvislosti hovorí: „Nebaví ma každé tri dni čistiť kanvicu od hrdze, báť sa osprchovať a prevárať minerálku,
aby som si mohla uvariť kávu.“
Celý areál školy, tak ako mesto Ružomberok, odoberá vodu zo Severoslovenských vodárni a kanalizácii. Aj
v tejto súvislosti Žilka dodáva, že ak je nejaký problém, treba to nahlásiť na vrátnici a zapísať do určeného
zošita. Následne sa problém môže riešiť. „Doteraz nás nik o hrdzavej vode neinformoval“, dodáva Žilka.

PeterKravčák

Filozofická fakulta KU rekonštruuje dekanát a iné
priestory

Filozofická fakulta (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku
pokračuje v esteticko-funkčnej rekonštrukcii prvého a druhého

poschodia v budove na Hrabovskej ceste. Práce realizuje fakulta
svojpomocne a z vlastných zdrojov. Celkovo preinvestuje približne
1 milión korún. „Cieľom stavebných úprav je priblížiť priestory dekanátu
a Zdrojového centra štandardu učebňového bloku F,“ uviedol pre
Zumag prodekan pre financie a rozvoj FF KU Peter Olekšák.
Rekonštrukcia by mala byť ukončená do 1. marca.

Paralelne s rekonštrukciou pripravuje FF KU aj novú počítačovú
miestnosť na prvom poschodí v posluchárni Antona Neuwirtha.
Od začiatku marca v nej pribudne 48 počítačov. Najbližšie štyri

semestre budú prednáškového obdobia v tejto učebni prebiehať
vzdelávacie kurzy v oblasti informačných technológii pre

študentov. „Prvý z nich je naplánovaný na 22. februára,“
povedal Olekšák. Budú na ňom predstavené kurzy,

pedagógovia i celý projekt vzdelávania, podporený
Európskym sociálnym fondom.

(ml)

FF KU otvorila nový učebňový trakt - Blok F

Za�účasti�predsedu�NR�SR�Pavla�Hrušovského,�zástupcov
z�Ministerstva školstva,�rektora�KU�Borisa�Banáryho,�spišského

pomocného�biskupa Štefana�Sečku,�dekanov�fakúlt,�predstaviteľov
samosprávy,�akademických�funkcionárov,�pedagógov,
zamestnancov�a študentov�dnes�FF�KU�otvorila�nový�učebňový
trakt."Nech�sa�nová�budova�fakulty�stane�nielen�zdrojom
poznávania,�ale�aj�poznania,"�povedal�v�Univerzitnom�kostole
svätej�Rodiny�Rybárpole�vo�svojom�príhovore�na�svätej�omši
spišský�pomocný�biskup�Mons. Štefan�Sečka.�Prítomných�požiadal,
aby�v živote�kráčali�s�dôverou.�"S�tým, že�Boh�je�s�nami.�V�Božom
slove,�vo�sviatostiach.�Chce�byť zviditeľnený�v�našom�postoji
a živote.�S�odvahou�nie�sme�sami".
Dekan�FF�KU�doc.�Imrich�Vaško�domácich�i�hostí�vyzval,�aby žili
a�konali�v�tvorivom�zápolení.�"Vo�vedomosti�i�výskume�a�v�plnom
sebarozdávaní."�"Filozofická�fakulta�má�vedenie,�ktoré�spája
silného�ducha�s�rozvojom školy.�Budova�je�jedným�z�výsledkov
týchto�snáh�a�vzdelávanie�podporí�nielen�príjemným�prostredím,
ale�aj�modernejším�vybavením,"�povedal�predseda�NR�SR�Pavol
Hrušovský.
"Verím, že�rozšírenie�fakulty�o�nový�učebňový�trakt�bude�mať
pozitívny�vplyv�na�vzdelávanie�a�univerzita�bude�tým�mať možnosť
poskytnúť svojím�súčasným�i�budúcim študentom�lepšie
podmienky�pre štúdium,"�uviedol�v�zastúpení�Ministra školstva�SR
Martina�Fronca,�Miroslav�Tóth.�Podľa�rektora�KU�prof.�Borisa
Banáryho�sa�týmto�objektom�zvýši�nielen�kapacita�celého�areálu,
ale�aj�rozvoj�nových štúdijných�programov,�foriem štúdia
a�diferenciácia�jednotlivých�stupňov štúdia.
Súčasťou�otvorenia�bolo�aj�slávnostné�prestrihnutie�pásky
a�požehnanie�všetkých�priestorov�učebného�pavilónu�FF�KU
spišským�pomocným�biskupom�Mons. Štefanom�Sečkom.�Za
príspevok�k�rozvoju�fakulty�ocenil�rektor�KU�Boris�Banáry�medailou
dekana�Vaška,�prodekanov, štyroch�poslancov Žilinského
samosprávneho�kraja�a ďalších�podporovateľov�diela.
V�novej�budove�budú�môcť�študenti�už od�letného�semestra
využívať jedenásť nových�100-miestnych�učební�a štyri�60-
miestne�učebne.�Okrem�kompletného�zariadenia�učebných
priestorov�sa�v�trakte�nachádzajú�aj�všetky�kabinety�katedier.
Posluchárne�sú�vybavené štandardnou�výbavou�s�keramickou
tabuľkou,�nástenným�motorickým�plátnom,�dataprojektorom,�LCD
displejom,�domácim�kinom�a�ozvučením.�Do�nových�učební�budú
môcť pedagógovia�a študenti�vstúpiť len�na čipové�karty.
V�budove�je�bezbariérový�prístup�a�toalety�s�výťahom�pre
znevýhodnených.
Celková�investícia�na�rekonštrukciu�a�zariadenie�stála�približne�37
miliónov�korún.�Takmer�20�miliónov�korún�získala�fakulta�zo
sponzorských�darov,�ostatné�finančné�prostriedky�poskytlo
Ministerstvo školstva.�Rekonštrukciu�realizovala�oravská�firma
Stavpoč Klin.�Na�FF�KU�v�súčasnosti študuje�1�300�vysokoškolákov,
ktorých�vzdeláva�54�interných�a�21�externých�pedagógov.

(ml)
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Filozofická�fakulta�má�od�začiatku�januára
nového�prodekana

Rozhodlo�o�tom�tajné�hlasovanie�senátorov�na�poslednom
tohtoročnom�zasadnutí�akademického�senátu�Filozofickej

fakulty�Katolíckej�univerzity�(AS�FF�KU)�v�Ružomberku,�v�utorok,
20.�decembra.�Do�funkcie�prodekana�pre�vzdelávanie�a�výchovu
vymenoval�dekan�FF�KU�doc.�Imrich�Vaško,
Doc.�PhDr.�Imricha�Jenču,�PhD..

Doc.�Imrich�Jenča,�interný�pedagóg�katedry žurnalistiky,�bol�na
obsadenie�funkcie�prodekana�pre�vzdelávanie�a�výchovu�navrhnutý
dva�týždne�pred�zasadnutím�senátu. „Pri�takomto�obsadzovaní
nejde�o�súťaž medzi�viacerými�kandidátmi,�ale�o�návrh�dekana,
s�ktorým�musí�(resp.�nemusí)�súhlasiť senát,“ spresnil�pre�Zumag

Ján�Hrkút, člen�AS�FF�KU.�Ako ďalej�uviedol,�senátori�na�zasadnutí
diskutovali�s�doc.�Jenčom�najmä�o�jeho�vízii�rozvíjania�vzťahov
medzi�učiteľskou�a študentskou časťou�akademickej�obce,�o�kvalite
vysokoškolského�vzdelávania�a�nástrojoch�na�jej�podporu,�ale�aj
o�externých�formách štúdia,�budúcnosti�fakulty�a�programoch,
ktoré�by�mohla�ponúkať.

Voľba�nového�prodekana�prebiehala�tajne. „Docent�Jenča�získal
nadpolovičný�počet�hlasov.�Podľa štatútu�bol�teda�potvrdený
vo�funkcii�prodekana,“ povedal�Hrkút. „O�tom,�kedy�nastúpi
prodekan�do�svojej�funkcie,�záleží�od�pána�dekana,�ktorý�ho�má
do�funkcie�vymenovať.�Z�pohľadu�procesného�postupu�v�rámci
senátu�sú�už na�to�splnené�všetky�podmienky,“ dodal.

Post�prodekana�pre�vzdelávanie�a�výchovu�bol�na�FF�KU�vytvorený
v�októbri�v�rámci�novely�Organizačného�poriadku�fakulty.�Podľa
štatútu�FF�KU�a�zákona�o�vysokom školstve�má�možnosť navrhnúť
nového�prodekana�iba�dekan�fakulty. Článok�11 štatútu�hovorí,
že�funkčné�obdobie�prodekana�je štvorročné.�FF�má�tak
v�súčasnosti štyroch�prodekanov.�Ich�pôsobnosť zahŕňa
vzdelávanie�a�výchovu,�vedu�a�umenie,�zahraničné�vzťahy
a�financie�a�rozvoj.

(ml)

Postmoderné�myslenie „aktuálne“ v�aule
Jána�Pavla�II.

Aktuálne antropologické východiská postmoderného myslenia
načrtol počas návštevy Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej

univerzity (KU) doc. MUDr. ThLic. Marián Mráz SJ, PhD..
Študentom v pondelok 6. februára v aule Jána Pavla II. priblížil
svoje predstavy o chápaní človeka a jeho myslenia. Prednášku
pripravil�Kabinet�pedagogickej�prípravy�na�FF�KU.

„Pochybovať znamená hľadať nové riešenia vo vývoji človeka.
Sme povolaní k humanizácii a sakralizácii sveta,“ povedal na
Fakultnom seminári. Okrem iného načrtol aj krízy postmoderny a
iné myšlienkové pohľady. V diskusii vysokoškolákom ponúkol aj
vlastný pohľad na zmluvu o výhrade svedomia. Podľa docenta
Mráza rozširuje priestor slobody každého človeka. „Právo konať
podľa svedomia je zakotvené v ústave. Každý nech preto koná
podľa�toho�vlastného,“ dodal.

Marián�Mráz�(1945) študoval�medicínu�na�Karlovej�univerzite
v�Prahe.�Je�spoluzakladateľom�asociácie�Donum�vitae�(1990).
V súčasnosti prednáša na Trnavskej univerzite pastorálnu
teológiu, etiku a problematiku manželstva a rodiny. Špecializuje
sa na antropologické východiská etiky, najmä na štúdium
xenológie vedy o odlišnosti. Je autorom monografie “Problém
utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike” (2000), viacerých
skrípt�a�odborných článkov

.
(ml)

Na KU si pripomenuli prvých troch biskupov
v histórii ČSR

Katedra katechetiky a praktickej teológie na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku dnes pripravila

konferenciu pri príležitosti 85. výročia vysviacky prvých troch
slovenských biskupov v histórii Československej republiky. V organovej
miestnosti na rektoráte KU si spomenuli na nitrianskeho arcibiskupa
Karola Kmeťku, banskobystrického biskupa Mariána Blahu a spišského
biskupa Jána Vojtaššáka. Na konferencii sa zúčastnili akademickí
funkcionári, cirkevní predstavitelia a početná akademická obec.

„Všetci títo traja biskupi v sebe spojili vernosť a obetu k veciam
národným. Výročie ich vysviacky je významný krok v dejinách cirkvi,“
povedal dnes nitriansky biskup Viliam Judák. Okrem iného uviedol, že
ich výročia nemožno obísť, pretože sú to jubilea na ktoré treba pamätať
neustále.

Odborný asistent cirkevných dejín na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského Gabriel Brendza priblížil
pôvod, život a účinkovanie banskobystrického biskupa Mariána Blahu.
„Biskup Ján Vojtaššák sa pred nami ukázal ako človek v ohni utrpenia,“
zdôraznil profesor kanonického práva KU v Ružomberku Ján Duda.
Podľa Viliama Judáka, profesora cirkevných dejín, bol arcibiskup Karol
Kmeťka osobnosť, na ktorú nemožno zabúdať. „Tento milovník
domácich a zámorskych misií svoj zasvätil život výchove a pravde,“
povedal.

Súčasťou slávnosti bolo aj vystúpenie Univerzitného zboru Benedictus
a báseň v podaní študenta žurnalistiky od Karola Strmeňa Apoštol.
Spoločná celoslovenská spomienka na vysviacku troch slovenských
biskupov bola v nedeľu 19. februára v Nitre.

(ml)
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Zoskočil z kohúta a povedal:
„Len keby tu taká zima
nebola...“

Obrovský lietajúci kohút (na snímke) bol
atrakciou aktuálneho ročníka

medzinárodnej zimnej balónovej fiesty, ktorá
sa v minulých dňoch konala v regiónoch
Oravy a Liptova. Zúčastnilo sa jej osem
posádok na ôsmich balónoch zo Slovenska
a Holandska.
„Spoznávali sme napríklad krásy Liptovskej
Mary a jej okolia. Posádky sa však tešili aj na
Oravu, do Brezovice pri Tvrdošíne,“ povedala
nám riaditeľka spoločnosti ADS balloning
v Košiciach Ingrid Blichová.
Holanďan Alex Jan Barends, ktorý vlastní
lietajúci balónkohúta, pochádza z balonistickej
rodiny. Svojej záľube sa venuje už osem
rokov, na Slovensko zavítal druhýkrát.
Terajší zimný ráz podtatranskej krajiny sa mu
páči. „Jediné, čo mi prekáža, je slovenská
zima. Keď sme tu boli vlani, nebolo také
počasie,“ dodal.
Viacfarebný lietajúci balónový kohút
s objemom takmer 4 400 kubických metrov je
vysoký 46, široký 69 metrov a váži 485
kilogramov. Ako podotkla Bilichová, milovníci
balónov sa môžu opäť tešiť na letnú balónovú
fiestu v Košiciach a počas jesene aj na
západnom Slovensku.

(vb, ľa)
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Kalamitné drevo z Tatier je dobré na dosky, celulózu, ale aj do
pece

Liptovský Hrádok/Ružomberok Vyše 200 tisíc metrov kubických kalamitného dreva dodnes spracovali v odštepnom závode (OZ) Lesov SR
v Liptovskom Hrádku. Celkový objem popadaného dreva po novembrovej víchrici v roku 2004 v časti pohoria Nízkych Tatier je pritom okolo 250 tisíc
metrov kubických.

"V oblasti Nízkych Tatier predpokladáme, že nezoberieme asi 20 000 metrov kubických kalamitného dreva, lebo sa nachádza
v biotopoch. Štátna ochrana prírody aj ochranárske organizácie tretieho sektora presadzujú, aby sa v nich neťažila drevná hmota,“ informoval riaditeľ
OZ Lesov SR v Liptovskom Hrádku Rudolf Kučerík. V súčasnosti kalamitné drevo nespracovávajú, lebo sa nachádza miestami aj pod 200 cm hrubou
vrstvou snehu v ťažko prístupnom teréne. „Po oteplení začneme opätovne ťažiť,“ dodal Kučerík.
Liptovskohrádocký závod problém s odbytom dreva nemá. Odberateľom ho dodávajú na základe štvrťročných zmlúv. Nakupujú ho aj drobní
spracovatelia. Okolo 75 % kalamitného dreva je piliarskej kvality spracovávajú ho na dosky, hranoly. Zvyšok je menej kvalitné drevo, nakupuje ho
Mondi Business Paper SCP, a. s., v Ružomberku na výrobu celulózy. Len malé množstvo kalamitného dreva je najnižšej kvality - označované ako
palivové.

Víchrica v roku 2004 spôsobila najväčšie škody najmä lesnej správe Malužiná pri Liptovskom Hrádku. Kalamita, ktorá vznikla po vtedajšej víchrici v okolí
Liptovského Hrádku a v Nízkych Tatrách, predstavuje približne celoročnú ťažbu liptovskohrádockého závodu.

(na, ľa)

Väčšina kalamitného dreva, ktorý spracuje
liptovskohrádocký závod, je piliarskej kvality na

hranoly a dosky. Zvyšok používa Mondi Business
Paper v Ružomberku na výrobu celulózy

(na snímke). Len malé množstvo popadaného
dreva smeruje do pece na kúrenie.



Na�poslednom�rokovaní�SRK�sa�okrem�jej
prezidenta�Vladimíra�Báleša�(druhý�vľavo),
osobne�zúčastnil�aj šéf�rezortu školstva�Martin
Fronc.�Rektori�vysokých škôl�ministra�kritizujú
za�nedostatok�peňazí�na�vedu�a�výskum.
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Rúfus�populárnejší�ako�Dan�Brown

Bratislava/Liptovský Mikuláš Cenu Slovenského spisovateľa za rok 2005 za básnickú zbierku Báseň a čas získal Milan Rúfus. Umelec ju
neverejne prevzal od riaditeľa vydavateľstva Slovenský spisovateľ Martina Chovanca. Čitateľský úspech Rúfusovej zbierky označil za triumf
ducha. Chovanec zároveň ocenil, že keď v celej Európe viedol rebríčky najčítanejších kníh americký bestsellerista Dan Brown, na Slovensku ju
pokorila zbierka 39 básní M. Rúfusa.
Cena Slovenského spisovateľa je najstaršia vydavateľská cena na Slovensku. Vydavateľstvo ju udeľuje od roku 1962 a upozorňuje odbornú
i čitateľskú verejnosť na pozoruhodné diela zo svojej produkcie.
Básnik M. Rúfus sa narodil v liptovskej dedinke Závažná Poruba v roku 1928. Po skončení štúdií pôsobil ako vysokoškolský profesor. Od roku
1990 žije na dôchodku v Bratislave s manželkou Magdou a dcérou Zuzankou. Debutoval v roku 1956 básnickou zbierkou Až dozrieme.
Odvtedy vydal 20 básnických zbierok. Jeho básne tiež vychádzajú vo výberoch a vydáva sa aj jeho súborné dielo.

(na)

(vb)

Rektori: Chýbajú nám peniaze na vedu a
výskum

Ružomberok/ Návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy podľa
ich predstaviteľov nezohľadňuje reálne potreby vysokého
školstva na Slovensku. Vyplynulo to z rokovania Slovenskej
rektorskej konferencie (SRK), ktoré sa konalo na Katolíckej
univerzite v Ružomberku.

Vysoké školy tento rok dostanú vyše 11 miliárd Sk, čo je asi o
11% viacej ako vlani. Podľa prezidenta SRK Vladimíra Báleša
však peniaze nedostatočne zohľadnia výdavky na vedu a
výskum. „Väčšina financií v rozpočte je vyčlenená na motivačné
a sociálne štipendiá,“ uviedol Báleš.
Minister Fronc, ktorý sa rokovania v Ružomberku zúčastnil, sa
nazdáva, že rozpočet pre vysoké školy je dostatočne vysoký.

Peniaze na vedu a výskum budú môcť školy získať z g
rantových programov, kde sa preverí kvalita nimi predložených
projektov,“ vysvetlil šéf rezortu školstva.
Rektori ministrovi zároveň navrhli, aby peniaze na štipendiá
získal z iných zdrojov, napríklad z rezervy štátneho rozpočtu či
privatizácie a podobne.

V programe zasadnutia SRK sa jej členovia venovali aj
inštitútu mimoriadnej docentúry, ktorý chce na slovenských
vysokých školách novelou zákona zaviesť ministerstvo školstva.
Problém by podľa rektorov vznikol na vysokých školách, ktoré
by v snahe získať odborníkov uvedený inštitút zneužívali. „Jeho
schválením by došlo k inflácii docentov,“ spresnil Báleš.

Minister školstva Fronc, naopak predpokladá, že vysoké školy

(vb)

by dali šancu len schopným a vzdelaným odborníkom. „V tomto
som optimista a spolieham sa, že vysoké školy by inštitút
mimoriadnych docentov využívali, nie zneužívali,“ dodal.
Predpokladá, že návrh novely zákona ešte v tomto funkčnom
období predloží na prerokovanie do parlamentu.

(vb)

V�horách�hynú�najmä eskí�turistič

Vysoké Tatry/ Presnú polovicu z vlaňaj ích 26 obetí slovenských veľhôr
tvoria podľa údajov horských záchranárov turisti z eskej republiky.
Najtragickej ou udalosťou pred koncom vlaňaj ka bol pád lavíny
v Spálenom ľabe v Západných Tatrách. Pod snehovou masou vyhasli
ivoty siedmich eských horolezcov, ktorí stanovali v lavínovom teréne.

Ne ťastie pre il len jeden z nich.
Západné Tatry sa v minulom roku stali osudnými celkovo a pre deväť
eských náv tevníkov. Ďal í traja zahynuli vo Vysokých Tatrách a jeden

v Malej Fatre. Slovenskí náv tevníci hôr sa pritom na úrazovosti
podieľajú a takmer 43 percentami.
Vlani zasahovali záchranári Horskej záchrannej slu by (HZS)
v slovenských horách spolu 1 585 krát. Najviacej - 718 zásahov bolo
priamo vo vysokohorskom teréne. Vo zvy ných prípadoch i lo o zásahy
pri úrazoch na ly iarskych svahoch. Záchranárov te í, e sa vlani zní ila
tatistika úmrtí v horách. Kým v roku 2004 zahynulo 29 ľudí, v minulom

roku bol ich po et ni í.
HZS novinárov informovala, e od 1. júla si milovníci hôr budú platiť
v etky náklady spojené s výkonom záchrannej a pátracej innosti.
Výnimku z povinnosti zaplatiť za zásah horskej slu by nebudú mať ani
tí, ktorí neporu ili iaden zákon ani pokyn záchranárov. Naopak, tým,
ktorí ich poru ia, hrozí navy e pokuta a do vý ky 100 000 Sk.
Priemerné náklady na be nú záchrannú akciu sa pritom podľa riaditeľa
HZS vo Vysokých Tatrách Jozefa Janigu pohybujú okolo 3 500 a 4 000
Sk. Ak sa zapo ítajú náklady aj na najťa ie zásahy, jedna záchranná
akcia stojí od 7 000 do 11 000 Sk.
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Biela�Stopa�SNP

Vporadí 33. ročník, ktorý sa odohral 11. a 12. februára bol „rozdelený“ na dve samostatné časti. Králiky blízko Banskej Bystrice boli označené
ako hlavná sa bežalo 25 kilometrov klasicky. Na Skalke pri Kremnici sa bežalo 25 a 48 kilometrov voľne. Z pódiových umiestnení sa tešili

mladí pretekári. Na 25 km klasicky prvé miesto obsadil iba 19 ročný Peter Žiška z obce Hybe.
Len 17,4 sekundy za ním dobehol Jozef Mrazovský z ŠKP Banská Bystrica. S mierne väčším odstupom dokončil Daniel Novota. Oproti
vlaňajšiemu druhému miestu si polepšila Magdaléna Števicová z Dubnice, ktorá deklasovala súperky viac ako 41 minútovým náskokom pred
druhou Adrianou Vajsovou z Vlkanovej a Jankou Kurincovej reprezentantky Dubnice.

(rl)

Škandál:�Riaditeľka�Verejnoprospešných
služieb�pomáhala�rodine

L M B

(zn)

iptovský ikuláš/ ývalá riaditeľka liptovskomikulášskych
Verejnoprospešných služieb (VPS) Beáta L. podľa správy hlavného
kontrolóra mesta Jána Bonka zneužila svoju funkciu a výhodnými
zákazkami pomohla svojej rodine.
Pri žiadostiach na cenovú ponuku na dodávku výsadbového materiálu
do výšky 250 tisíc Sk, na dodávku záhradníckeho náradia
a materiálu do výšky 500 tisíc Sk a na dodávku chemikálií a hnojív do
výšky 250 tisíc Sk oslovila exriaditeľka VPS rovnaké tri podnikateľské
subjekty. Majiteľom dvoch firiem je jej syn a konateľom jednej
z uvedených firiem je jej manžel.
V daných prípadoch došlo k porušeniu zákona o výkone práce vo
verejnom záujme, pretože zamestnanec nesmie zneužívať informácie
nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania na vlastný
prospech alebo v prospech blízkych osôb,“ uviedol Bonko. Ďalej
dodal, že zápisy o výsledkoch cenových ponúk nepredložili na podpis
primátorovi mesta, ako je to potrebné v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom mesta.
Beátu L. poslanci liptovskomikulášskeho parlamentu na svojom
poslednom rokovaní odvolali. Rozhodli sa na základe zistení hlavného
kontrolóra a návrhu na odvolanie, ktorý predložil primátor Alexander
Slafkovský.

Amatérski�filmoví

tvorcovia�z�celého sveta�sa�v�septembri

v�roku 2007�stretnú v�Liptovskom Mikuláši.�Ako kozmonaut�na

internetovej�stránke�UNICA festival�propaguje�jeden zo slovenských

organizátorov�Michal�Vrbňák.

7„Festival�bude�svetový“,�odkazujú
Slováci�svetu

Liptovskí Mikuláš Organizačný výbor Medzinárodného
festivalu neprofesionálneho filmu UNICA sa koncom
februára opäť stretne v Liptovskom Mikuláši alebo v
neďalekom Liptovskom Hrádku. Témou stretnutia bude
zabezpečenie organizácie festivalu, na ktorom sa amatérski
tvorcovia z celého sveta stretnú do 1. do 10. septembra
2007 v Liptovskom Mikuláši.

„Budeme rokovať o propagačných materiáloch, ktoré
chceme zároveň doručiť na tohoročný festival, ktorý sa koná
v Kórey,“ povedal člen organizačného výboru Michal Vrbňák
z Liptovského osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši.
Festival podľa neho umožní prezentovať Slovensko ako
krajinu, v ktorej žijú a tvoria talentovaní filmári. „Podujatie
umožní predstaviť slovenskú tvorbu zahraničiu,“ dodal
Vrbňák. Slovenskí organizátori očakávajú väčšiu účasť, ako
na doterajších festivaloch, pretože Slovensko má lepšie
geografické postavenie.

V priebehu takmer 7O-ročnej histórie UNICA sa na území
samostatnej Slovenskej republiky amatérsky filmový festival
ešte neuskutočnil. V bývalom Československu ho usporiadali
dvakrát a v Českej republike raz, v roku 1994. Filmovú
tvorbu amatérov vlani prezentovali v Belgicku, tento rok sa
filmári stretnú v Kórey.

Na organizácii liptovskomikulášskeho festivalu sa okrem
UNICA podieľa aj Národné osvetové centrum z Bratislavy,

UNICA je medzinárodná mimovládna organizácia pre
neprofesionálny film a video. Zastrešuje ju Organizácia

Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru -

UNESCO. Svoju činnosť začala v tridsiatych rokoch minulého
storočia. V súčasnosti združuje 35 krajín sveta. Jej členmi sú
národné zväzy a asociácie, združujúce jednotlivé filmové
kluby.

fes

LOS z Liptovského Mikuláša, tamojší Amatfilm Nicolaus,
mesto Liptovský Mikuláš a Asociácia filmových a video
amatérov AFIVA z Bratislavy.

(na)

„Festival bude svetový“ , odkazujú
Slováci svetu

L M Oiptovskí ikuláš/ rganizačný výbor Medzinárodného
festivalu neprofesionálneho filmu UNICA sa koncom
februára opäť stretne v Liptovskom Mikuláši alebo
v neďalekom Liptovskom Hrádku. Témou stretnutia bude
zabezpečenie organizácie festivalu, na ktorom sa
amatérski tvorcovia z celého sveta stretnú do 1. do 10.
septembra 2007 v Liptovskom Mikuláši.
„Budeme rokovať o propagačných materiáloch, ktoré
chceme zároveň doručiť na tohoročný festival, ktorý sa
koná v Kórey,“ povedal člen organizačného výboru Michal
Vrbňák z Liptovského osvetového strediska
v Liptovskom Mikuláši.
Festival podľa neho umožní prezentovať Slovensko ako
krajinu, v ktorej žijú a tvoria talentovaní filmári. „Podujatie
umožní predstaviť slovenskú tvorbu zahraničiu,“ dodal
Vrbňák. Slovenskí organizátori očakávajú väčšiu účasť,
ako na doterajších festivaloch, pretože Slovensko má
lepšie geografické postavenie.
V priebehu takmer 7O-ročnej histórie UNICA sa na území
samostatnej Slovenskej republiky amatérsky filmový
festival ešte neuskutočnil. V bývalom Československu ho
usporiadali dvakrát a v Českej republike raz, v roku 1994.
Filmovú tvorbu amatérov vlani prezentovali v Belgicku,
tento rok sa filmári stretnú v Kórey.

Na organizácii liptovskomikulášskeho festivalu sa okrem

UNICA je medzinárodná mimovládna organizácia pre
neprofesionálny film a video. Zastrešuje ju Organizácia
Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru -
UNESCO. Svoju činnosť začala v tridsiatych rokoch
minulého storočia. V súčasnosti združuje 35 krajín sveta.
Jej členmi sú národné zväzy a asociácie, združujúce
jednotlivé filmové kluby.

UNICA podieľa aj Národné osvetové centrum z Bratislavy,
LOS z Liptovského Mikuláša, tamojší Amatfilm Nicolaus,
mesto Liptovský Mikuláš a Asociácia filmových a video
amatérov AFIVA z Bratislavy.

(na)

:o
u

td
o

o
rr

:o
u

td
o

o
rr

:o
u

td
o

o
rr

:o
u

td
o

o
rr

:o
u

td
o

o
rr

:o
u

td
o

o
rr

:o
u

td
o

o
rr



Medaila�už aj�v�slovenských�rukách

Historický zápis do športových kroník urobil vo štvrtok 16. februára 2006 žilinský rodák Radoslav Žídek. V premiérovej olympijskej
disciplíne Snoubordkros si dramatickom finálovom súboji vybojoval striebornú medailu, a stal sa tak prvým Slovákom s lesklým

kovom zo zimných hier.
Židekova cesta za striebrom sa začala nešťastne. V prvej kvalifikačnej jazde skončil posledný. V tej druhej však našťastie zmobilizoval
sily a deviatym eliminačným časom si zaistil postup do tridsaťdva členného širšieho finále. Zo šestnásťfinále, štvrťfinále i semifinále
postupoval z prvého miesto, čím dokumentoval svoju príslušnosť k svetovej elite v tejto disciplíne. Finálový duel sa od začiatku
odohrával v réžii Žideka a Američana Setha Wescotta. Ďalší dvaja jazdci výrazne zaostali. Vo vyrovnanom finiši mal napokon navrch
Wescott približne o pol metra pred Židekom. Tretieho v cieli zaznamenali Francúzskeho reprezentanta Paula Henryho

Deleruea. "Trochu ma
štve, že som neudržal

vedúcu pozíciu. Američan
Wescott čakal na moju

chybu a využil ju. Snažil
som sa ho opäť

predstihnúť, najmä v
skokoch, ale už sa mi to

nepodarilo. Ani druhé
miesto nie je zlé, som

spokojný," povedal v cieli
pre prítomných novinárov

Radoslav Židek.
Za striebro dostane Židek
ako odmenu 600 000 tisíc

korún, a ako priznal pre
server pravda.sk, peniaze

niekde investuje.

Peter�Kravčák

3 centimetre alebo 16, 7
sekundy

S

(rl)

kvelým individuálnym výsledkom
na zimných olympijských hrách sa
zaskvel28ročnýMarekMatiaško.
Vsobotu,5.februáranastúpilnatrať
ako 21. v poradí a po niekoľkých
medzičasoch sa jeho meno objavilo
na prvom mieste. Vytrvalostné
preteky na 20 km sú však nielen o
behu, ale aj o streľbe, o čom sa
presvedčilnaposlednomstanovišti,
kdeminulhneďprvýterčík.Akosám
povedal, v streľbe v ľahu si bol istý,
horšie to už bolo v stoji, čo sa
nakoniecajpotvrdilo.
Jeho piate miesto je napriek tomu
výbornývýsledok.
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Venované�všetkým�mužom...

Čím to je?
Neviem čím to dnes je, či počasím, náladou, alebo mojím novým objavom, ale dnes mám milí páni veľkú chuť písať

len o vás! O vás všetkých, mladých, starých, pekných, špatných, chudých i tučných, chudobných či
bohatých...všetci ste našou každodennou realitou...slovko bohužiaľ by však nebolo vhodné použiť...Máme z vás

všetkých radosť, skutočne úprimne. Stojíte nám za všetky tie depky, slzy a diéty. Určite si práve ten, ktorý teraz číta
tento článok myslí, že som zamilovaná...ha ha ani zďaleka a ešte keby k tomu vedel, aké mám skúsenosti s mužmi,

tak skôr by uveril, že som práve na drogách...nekecám, ale to nič nemení na mojom dnešnom pocite. Ste proste
úžasní, hlavne vtedy, keď sa kvôli nám strápňujete, to vieme naozaj oceniť. A potom nemôžem zabudnúť na

dvorenie typu “máš najkrajšie oči( a iné časti tela) na svete“, no ktorá by vám to neuverila aj po stý raz? Každá
jedna vďačne. Potom nejaká tá kytička, ktorú ste kúpili za vlastné(pokiaľ už zarábate), alebo ste ju stihli natrhať v

mestskom parku( a riskovali ste tak svoju povesť dobre zarábajúceho muža)...tým pre nás dostávate punc princa a
pokiaľ ešte máte aj bieleho koňa(mysli zo stajne BMW,AUDI, JAGUAR...et cetera et cetera), ste “ idol“. Všetky tie

krásne sms-ky, ktoré vám poradia vaše „dobré kámošky“, či na ne prídete sám, pri pozeraní treťotriednych
romantických filmoch, v snahe dostať nás do postele, alebo to nebodaj s nami naozaj myslíte vážne. Toto však

vieme prekuknúť, pretože zväčša lovíte v jedných a tých istých vodách. Týmto sa ospravedlňujem všetkým
zdatným „Don Chuanom“, ktorých si prirodzene nedovolím radiť medzi radových „baličov“ amatérov. Najlepšie na

tom všetkom je fakt, že vedomosti z balenia sa rokmi nemenia(možno nechcú, bo im nemožno odoprieť ich
účinnosť), čiže je možné odpozorovať tie isté postupy pri všetkých vekových kategóriách. Hlavne ženy v rokoch to

považujú sa originálne a romantické. Vďaka bohu sa všetky tie „odborné“ pánske a dámske časopisy, bez ktorých
rád by sme boli „out“, nebalení a nemilovaní, bez všetkých tých radov, tipov a trikov. No nech je to akokoľvek,

nezáleží na dobe, veku ani mieste...vždy sa všetko točí okolo vás (smelo dúfam, že u vás je to tiež tak)...je to tak,
ste milovaní a zároveň nenávidení....z lásky k vám a vašim pekným zadkom...naša veľká slabosť. Načo vás meniť,

zdokonaliť ...potom by to bola ťažká nuda, bez možnosti zvaliť všetky problémy sveta na vás a vaše “
premýšľajúce gate“... no v nás určite problém nie je! Tá večná polarizácia, motýle v žalúdku, mravce v končatinách

je niečo, čo nikdy nevymizne a bude nás stále spájať....Tak vás všetkých prosím, aj naďalej nás oblbujte všetkými
tými výmyslami...my to máme naozaj rady:-))

Šimona�Kmeťová�ZU�1

TELEFONÁT

Neuveriteľné...
Teraz, kedysi večer mi zazvonil telefón. Priložila som si
mobil k uchu a bez slova som počúvala všetky otázky.
Otec volal. Prekvapilo ma to, keďže so mnou nebýva a už
dlhší čas som ho nevidela. Čím viac sa pýtal, tým menej
som mu rozumela. Aké zlé správy? Od mami? Ako mám
vedieť, čo sa deje, keď som s ňou už týždeň nehovorila?
Mama žije ďaleko odtiaľto. Prezvonila som jej a čakala,
kedy sa ozve. Po desiatom pokuse som to vzdala. Vždy
keď ma chcú ušetriť, dozviem sa všetko čírou náhodou v
tom najhnusnejšom čase. Volám sestre, tá býva tiež
tisícky kilometrov ďaleko. Chvíľu nato zvoní mobil a znova
si prikladám telefón k uchu, počúvam monológ svojej
sestry. Všetko začína dávať zmysel. Bilo mi srdce tak
silno, až som mala pocit, že mi vyletí z hrude. Bolesť bola
taká pichľavá, že mi stŕpla ruka a telefón sa zošuchol na
zem. Je mi na riť. Má dvadsaťštyri rokov a k tomu
rakovinu. Je to šťastie v nešťastí... Zistili to, keď potratila
bábätko. Sedím na posteli a pozerám do blba. Zvoní
telefón, zase otec. Klamem ako pohan, že nič neviem,
nemôžem sa dovolať atď... Ešte stále mi to nedochádza.
Volá mama a klame, že je všetko v poriadku, hlavne aby
som všetky skúšky urobila. Asi sa povraciam. Čumím do
knihy a tvárim sa, že som nenormálna. Zajtra mám
skúšky. Po troch hodinách som milióntykrát prečítala
názov učiva a zhodila to zo stola. Pôjdem spať. A keďže
sme vo svete dospelých, kde nikoho nezaujímajú dôvody,
je jasné, že si zopár predmetov prenesiem. Ešte pred
spaním zazvoní telefón, tentokrát nezainteresovaný brat.
Mám sa ponáhľať domov, stanovili mu dátum operácie.
Je mi neuveriteľne. Ľahám do postele a ten idiot zase
zvoní. Stará mama mi spokojne zaželala veľa šťastia na
skúškach, že sa bude za mňa modliť... Kto vlastne
vynašiel mobil???

Veronika�Baranová�ZU�1
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Cesta�do...

Cesta�v�Ružomberku�autobusom,�alebo�vitajte�v�kocúrkove...
Ráno�vás�zobudí�drsný�tón�budíka�a�vy�si�uvedomujete, že�to�je�iba
hodina, čo�ste�sa�stihli�uložiť do�postele...
S�neveľkým�záujmom�pozriete�von�z�okna�a�keďže�vidíte�iba�zasnežené
komíny�susedných�domov,�prepadne�vás�pocit�lenivosti.�Ešte�chvíľu
ostať v�teplučkej�posteli.
Neúprosný čas�na�hodinkách�súri�a�vy�pri�svojom�splašenom�obliekaní�a
potrebnej�úprave�stihnete�ziesť iba čerstvý�rožok�z�minulého�týždňa�a
vypiť nápoj�neurčitej�farby�/o�chuti�radšej�nepíšem/.
Na�seba�navlečieťe�polovicu�skrine�aby�z�vás�neostali�kúsky ľadu�len čo
spravíte�prvý�krok�po�krásnej�bieľučkej�perinke.
So�zamrznutým�úsmevom�na�perách,�snehom�až v�nose�sa�brodíte�k
jedinej�zastávke,�ktorá�sa�nachádza�vo�vašom�okolí.
Pripojíte�sa�k�uzavretej�skupinke čakajúcich ľudí�s�podobným
optymizmom�na�tvári�a�pozbbierate�posledné�kúsky�elánu,�ktoré�ešte
máte.
Prichádza�autobus.�Koľko�mála�stačí ľuďom�ku šťastiu.
Zbavíte�sa�prebytočných�piatich�korún�a�nájdete�si�malé�útulné
miestečko,�ktoré�si�ale�musíte�zohriať.
V�polovičke�cesty�sa�z�nedazdajky�zazubí šofér:
Konečná.�Vystupovať.
S�nevôľou�opustíte�svoje�práve�vyhriate�miestečko.�Vraciate�sa�do
chladnej�reality.
S�vedomím, že�ste�na�stanici�sa�splašene�poobzeráte�okolo�seba.
Pôjdete�do školy�pešo?
Sneh�siahajúci�po�pás�vám�rýchlo�schladí�hlavu.
Počkáte�na ďalši�spoj,�ktorý�ide�o�päť minút.
Ignorujete�fakt, že�je�to�ten�istý�autobus,�len�s�iným šoférom,�vytasíte
ďaľších�päť korún�a�sadnete�si�na�staré�známe�miesto.
Pri�konci�náročnej�cesty�sa�s�nežnosťou�pozriete�na�veľku žltkastú
budovu.�Ste�namieste.
Ostáva�prejsť jedinú�cestu�a�dva�semafóry.
Porušíte�cestné�pravidlá�prejdete�na červenú.�/�jediná�farba,�ktorá�na
semafóre�svieti/.
A�ak�sa�ešte�neprizabijete�na�zľadovatelých�schodoch�z�úsmevom�na
tvári�si�môžete�povedať, že ste�tam,kde�ste�chceli�byť...

Katarína�Belancová�ZU�1



Život ,,domováka" PhDr. Romana Baláža

Na�Slovensku je možno jediný,�komu sa�podarilo z osobitnej
školy�prepracovať

na�vysokú a�úspešne ju ukončiť .
Róm,�vychovávateľ,�kamarát,�bývalý „ domovák“, človek�s
veľkým srdcom PhDr.�Roman Baláž .�Na�Slovensku je možno
jediný,�komu sa�podarilo z osobitnej školy�prepracovať na
vysokú a�úspešne ju ukončiť .
Jeho životný�príbeh patrí�asi�k�románovým.�Od�narodenia�/ 12.
septembra�1975
v Čadci�/ ho vychovávali�v�detských domovoch ,�lebo otca
nikdy�nepoznal�a�mama�mu zomrela�pri�pôrode.�Ako sociálne
zaostalého,�ho zaradili�do prvej�triedy�osobitnej školy�s
diagnózou mentálne retardovaný.�Celé roky�tým trpel�a
húževnato sa�usiloval�dokázať, že sa�stal�omyl!�S pomocou
dobrých žien,�vychovávateliek,�ktoré v živote stretával,�sa�mu
podarilo najskôr�urobiť skúšky�a�získať doklad�o ukončení
základnej školy,�vyučiť sa�za�kuchára-čašníka�a�urobiť si
maturitu.�A potom sa�odvážil
na�zdanlivo neuveriteľné.�Externe študovať na�vysokej škole v
Trnave,�na�fakulte zdravotníctva, čo sa�mu podarilo,�ba
dokonca�si�spravil�doktorát filozofie.
Vo svojich snoch sníval�pomáhať rómskym deťom a�stať sa
vychovávateľom
v špeciálnej škole internátnej,�pretože túžil�zmeniť podmienky,
v�akých kedysi�sám vyrastal.
Cieľavedomý�Roman dnes naozaj�pracuje ako vychovávateľ v
detskom domove Tŕnie okr.�Zvolen a�podieľa�sa�na

spolutransformácií�internátu na�domov�rodinného typu.
Stal�sa�dobrovoľníkom Klubu rómskych žien vo
Zvolene.�V rómskej�komunite
na�Balkáne poskytuje sociálnu prevenciu a
poradenstvo.�Vo Zvolene žije už pár�rokov,�kde si�kúpil
dvojizbový�byt.�V súčastnosti,�v�rámci štúdia�veľkého
doktorátu,�je aj�podmienka�prednášať a�publikovať.
Otvárajú sa�mu aj�nové možnosti�v�rámci�externej
spolupráce na�vysokých školách a�katedrách sociálnej
práce.
Štátnice na�Katolíckej�univerzite

v�doplnkovom pedagogickom minime.�Dnes jeho
kroky�vedú daľej,�pretože chce dokončiť veľký
doktorát a�koncom tohto roka�vydá�autobiografickú
knihu „Život domováka“ bude mať tri�kapitoly.�Hoci
nikdy�nepoznal�vlastnú rodinu,�nebol�na�svete sám.
Vďačný�je aj�Spoločnosti�priateľov�detí�z detských
domovov�Úsmev�ako dar�/ je jej�dobrovoľníkom / a
nadácií�Pipi�dlhá�pančucha,�ktorá�ho počas štúdia
podporovala�morálne aj�finančne.
K�zavŕšeniu Romanovho príbehu chýba�už vari�len
založenie rodiny.�Ako hovorí�Roman: „aj�to bude
kolega“.�Ešte predtým by�rád�doplnil�chýbajúci�dielik
do skladačky�svojho sna�- stáž na�klinike v�Nairobi�v
Keni,�ktorú tam zriadila�Trnavská�univerzita.
Nepochybujem, že Romanovi�sa splní�aj�tento sen.

urobil�3.�februára
2006

Ľubomír Slovák ZU 1
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BLOODHOUND GANG V BRATISLAVE

Na územie našej republiky sa hrnie čím ďalej tým viac zahraničných hviezd. Keď som sa dozvedel, že na sviatok sv. Valentína vystúpi u

nás jedinečné hudobné teleso Bloodhound Gang, na ktorom som viac-menej aj vyrastal, mal som lístok medzi prvými.

Koncert sa mal uskutočniť v bratislavskom PKO o 19.00, čo sa mohlo najprv zdať ako malý priestor pre takéto veľké podujatie. Nakoniec sa

to však ukázalo ako celkom prijateľné. Čo nikto netušil, hviezdam z americkej Pennsylvánie predskakovali dve kapelky, ktoré rozhodne

podložili pod kotol, ktorý sa pod pódiom vytvoril. Prvá kapelka Magic Skool Bus, ktorá sa prezentovala svižným ska-punk-rockom, rozhodne

dostala prvé rady v publiku do pogovacieho šialenstva. V nastolenej atmosfére pokračovali aj dánski rock-metaloví Rock Hard Power Spray.

Po týchto dvoch príjemných kapelkách nasledovalo vyše hodinové čakanie na hviezdu večera. Z publika sa už ozývali kadejaké hanlivé slová,

ale nakoniec sa všetci dočkali.Asi dvojhodinová šou, ktorá nasledovala, nemala obdoby a niečo podobné tak skoro nezažijem. Kapela začala

tvrdšou piesňou z najnovšieho albumu "Balls Out", po ktorej ako blesk z jasného neba prišiel svižný odpaľovací hit "Along Comes Mary", pri

ktorom publikum plynule prešlo zo skákania a lomcovania hlavami do absolútneho bordelu. Priestor si našli okrem nových hitov "Foxtrot

Uniform Charlie Kilo" a "Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss" aj staré šlágre ako "Fire Water Burn", "The Ballad Of Chasey Lain", "Three Point One

Four" a samozrejme nakoniec aj slávny komerčný hit "The Bad Touch". Publikum spievalo a ručalo bez ohľadu na vek piesne.

Popri týchto piesniach sa nedala prehliadnuť aj neskutočná recesistická show. Na plátne, čo bolo vzadu, bol obrázok s človekom a bublinkou

vychádzajúcou z jeho úst, kde sa pri každej piesni objavovali nové vtipné hlášky, kde sa spomínali aj slovenské celebrity. Spomeniem

napríklad úvodnú hlášku "good evening sedlaci" alebo "martina sindlerova ma pneumatiky". To sú niektoré z tých publikovateľných. Chlapci

z Bloodhound Gang parodovali úplne všetko. Spevák Jimmy Pop začal z ničoho nič hrať a spievať pieseň od Depeche Mode "Enjoy The

Silence" a svalnatý basgitarista Evil Jared mu vynadal a povedal, že ak to ešte raz spraví, že ho omočí. Spevák sa nepoučil, a basák dodržal

svoj sľub. Ako najväčší vtip prišiel známy hit od skupiny O-Zone, ktorý skupina naspievala vo svojej (oveľa lepšej) verzii.

Dalo by sa o tom všetkom písať ešte omnhoho viac. Ako suvenír som si odniesol paličku od bubeníka, ktorú hodil do publika, ktorú som

chytil:) Veru, zážitok, kde sa spája dobrá hudba a poriadna recesia, človek nezažíva každý deň. Tí, čo chceli ísť, a nešli, môžu len ľutovať.

Dávid�Juck
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:„Rád sa u ím a tu sa mám o.“,
ovorí o sebe nový prodekan pre
vzdelávanie a výchovu FF KU doc. PhDr.
Imrich Jen a, PhD.

č č

č

Od za iatku januára zmenila „stoli ka“ prodekana pre
vzdelávanie a výchovu na Filozofickej fakulte (FF)
Katolíckej univerzity (KU) v Ru omberku svojho majiteľa.
Ten o sebe hovorí, e po as kolských rokov bol rebelom.
Vyrastal v rozhlase a nakoniec pri ňom aj skon il. Hovorí, e
je knihomoľ, i keď na ítanie nemá veľa asu. Naposledy si
pre ítal Rankova. tudenti pozor! Nový prodekan sa vá ne
zamý ľa nad tým, i by nemala byť táto kniha povinnou
literatúrou. Oddýchne si takmer pri ka dom porte. Ak
v ak budete vyberať, ur ite ho pozvite na tenis. Veľmi rád
si s vami zahrá. Najvä iu radosť mu urobí to, keď sa na
seba doká eme usmievať a povedať v dy nie o milé.
„Potom sa v dy v etko ľah ie zná a,“ hovorí. Na záver
ná ho rozhovoru sme ho po iadali o malý odkaz pre na ich
itateľov. Nechcel hovoriť veľké slová. Priznal v ak, e si

vá i ľudí, ktorí robia svoju prácu s láskou a profesionálne.
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. Medzi takými chce aj on sám pôsobiť. Na post prodekana
zasadol po sú asnom prodekanovi pre financie a rozvoj
doc. Petrovi Olek ákovi interný pedagóg katedry urnalistiky.
Doc. PhDr. Imrich Jen a, PhD.

Prodekan Imrich Jen a vyrastal ako klasické mestské dieťa
v Bratislave. „Na I. stupni som bol takmer vzorným, potom
chvíľu postrachom koly. Ale spamätal som sa.. Niektorí u itelia
zo základnej koly by sa dosť udovali, ím sa teraz ivím,“
hovorí o svojich prvých kolských ľapajach. Pohotová
odpoveď zaznela aj pri otázke, o mal v kole najrad ej.
„U iteľku dejepisu.“ Vyrastal v novinárskej rodine. Otec bol
„rozhlasák“, mama po výchove jeho piatich bratov zamierila do
novín. Jeho „novinárska kariéra“ teda za ala u v detstve.
„V rozhlase som vyrastal. Strihať zvukové pásy som vedel u
ako dieťa. Vďaka rodi om som v médiách spoznal veľa
zaujímavých ľudí,“ spomína. Hovorí, e aktívny bol v dy, len
nevie, i ka dý raz aj správnym smerom. túdium urnalistiky
absolvoval diaľkovou formou. E te predtým pred asne odi iel
z Ekonomickej univerzity. Na kolský ivot spomína veľmi rád.
„Bol som rebelom, s kritickými názormi na úroveň túdia som
sa netajil. Mo no aj práve preto mi hneď po absolvovaní túdia
ponúkli na katedre miesto asistenta,“ kon tatuje.

Po skon ení túdii na katedre urnalistiky v Bratislave
(Univerzita Komenského - UK, 1992) dostal Imrich Jen a
ponuku spolupracovať s katedrou aj naďalej. Prijal ju.
Aj napriek tomu, e pôsobil v tla i (Kni ná revue), neustále sa
hlásil najmä k rozhlasu. „Rozhlasovú urnalistiku som za al
vyu ovať aj na kole,“ priblí il. Na katedre pôsobil vo funkcii
vedúceho sekcie rozhlasovej a televíznej urnalistiky.
Koordinoval vysielanie rádia Ragtime, v tom ase cvi ného
pracoviska pre tudentov a kultového rádia pre bratislavskú
vysoko kolskú mláde .
Na FF KU v Ru omberku pôsobil ako „cestujúci“ pedagóg tri
roky. „Vyu ovanie sa takto zvládnuť dá, ale robiť zmysluplnú
vedu na dvoch pracoviskách ur ite nie,“ hovorí na adresu toho,
pre o odi iel z UK na FF KU. „Keď som tu nastupoval, tak som
prisľúbil pomoc pri akreditáciách. To sa v ak na dvoch kolách
nesmie,“ pokra uje. Imrich Jen a sa teda musel rozhodnúť. Pri
jeho výbere mu výrazne pomohol aj nezanedbateľný faktor,
ktorým je atmosféra pri práci so tudentmi na pracoviskách.
Podľa jeho názoru ho pozitívne prijali aj kolegovia. „Vytrhlo ma
to zo stereotypu a pôsobenie na tejto fakulte ma posúva ur ite
aj ďalej. Rád sa u ím a tu sa mám o,“ hodnotí

Za iatky „rozhlasáckeho“ umenia za ali u docenta Imricha
Jen u u v detstve. Pri vysielaní za al spolupracovať ako
externý redaktor. A do zru enia kolského vysielania
v Slovenskom rozhlase (SRo) písal detské relácie. Postupne
pre iel ako interný redaktor dvoma redakciami. Mláde níckou a
motoristickou. „V relácií Pozor, zákruta som pôsobil takmer dve
desaťro ia. Bola to dobrá kola. Nau il som sa tam
„rozhlasácke“ remeslo. V sú asnosti u desať rokov pôsobím
v Slovenskom rozhlase ako hlasový pedagóg. Usmerňujem tam
vzdelávanie redaktorov a moderátorov,“ hovorí. Vydal knihu
Rozhlasové spravodajstvo. Ako sám hovorí, me ká s vydaním
ďal ej (Redaktor pred mikrofónom). Zároveň pripravuje aj
ďal iu - Rozhlasovú publicistiku. „Projektov je viac, len teraz
nestíham,“ vysvetľuje.

Nový prodekan pre vzdelávanie a výchovu Imrich Jen a o sebe
hovorí, e zatiaľ sa v novej funkcii iba „udomácňuje“. „Tento
semester sa veľa u ím. Som iba na za iatku“. Táto funkcia pre
neho znamená nové pohľady na problematiku, s ktorou sa
doteraz nemusel zaoberať. „I keď som na UK pôsobil vo funkcii
predsedu senátu Filozofickej fakulty, s mnohými sú asnými
problémami tu prichádzam do kontaktu prvýkrát,“ spresňuje.
Momentálne sa teda venuje najmä poznávaniu a spoznávaniu.
Problémov, ľudí, rozli ných smerníc a nariadení. Te í ho ale
dôvera, ktorú na fakulte má. Svoju doteraj iu prácu hodnotí
triezvo. „Potácam sa, ale usilujem sa pri tom usmievať.“ U
teraz sa v jeho hlave rodí projekt rádia. „Zlé jazyky“ o ňom
hovoria, e na Katolícku univerzitu pri iel najmä preto, aby
získal profesúru. o je na tom pravdy? „Zlé jazyky majú pravdu.
Získanie profesúry pova ujem za moju povinnosť. Mať len
jedného garanta tudijného programu ( urnalistiky) nie je
veľmi prezieravé.“ Jeho presťahovanie do Ru omberka je e te
stále otvorená otázka. Osobne by s tým problém nemal. Na
prvom mieste je ale rodina. „Mám tri dcéry. Dve z nich sú u
dospelé. Pôsobia vo vlastných firmách a ja sa z nich te ím.
Najstar ia vnu ka sa pokú a o prvú kolskú urnalistiku, ďal ie
dve vnú atá majú za sebou prvé samostatné kroky ivotom. No
a ja teraz úspe ne rozmaznávam najmlad iu dcéru,“ hovorí na
adresu svojej rodiny.
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:„V kole som bol vzorom i postrachom.“

: „Spomínam na tla , hlásim sa ale k rozhlasu.“

:„Rozhlasácke“ remeslo ho nau ila „zákruta.“

:„Získanie profesúry je mojou povinnosťou.“
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: „Investície do ľudí onedlho ur ite prinesú ovocie.“

P

(ml)

č

rodekan Imrich Jen a si myslí, e FF KU prevy uje zázemím u teraz vä inu
kôl na Slovensku. „Vysoko hodnotím grantovú úspe nosť, prípravu

doktorandov, vedecké programy. To v etko by u onedlho malo priná ať
ovocie,“ zdôrazňuje. Posluchá i sú podľa neho takí istí ako inde. Hovorí ale, e
v niektorých otázkach je aspoň vä ina z nich vnímavej ia a zodpovednej ia.
Práve tieto dve vlastnosti ur ite bude vy adovať aj príprave projektu
Fakultného rádia, do ktorého chce zapojiť ikovných tudentov urnalistiky.
„Ostatných tudentov by som veľmi rád videl intenzívne spolupracovať
s rôznymi redakciami. Veľkou výzvou je vlastné vysielanie na vlnách
verejnoprávneho Slovenského rozhlasu, ktorého pracovníci nám ich sami
ponúkli,“ hovorí. urnalisti, ktorí ukon ia túdium na KU, majú podľa
hlasového pedagóga SRo ponúknuť slovenským médiám inú reflexiu
aktuálnej spolo enskej situácie. „Ur ite sa nestratia. Ponúknu citlivej ie
vnímanie problémov a írku duchovného obzoru,“ kon tatuje.
Aktuálnu spolo enskú situáciu ovplyvňuje a „múti“ najmä politická scéna.
„Zarmucuje ma, koľko politiky sa tla í i tam, kde by sme sa mali správať
výsostne profesionálne. Desí má v ak najmä úpadok kultúry a kultúrnosti,“
prízvukuje a dopĺňa: „Slovenské média sú e te stále nezrelé a chýba im
pokora. Naopak cirkevné by mali na niektoré z problémov reagovať
odvá nej ie. Redaktori z redakcii nábo enského ivota prakticky nevystupujú
mimo svojich relácii ako odborníci na zásadné spolo enské otázky.“
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Zvy ujúsasociálne tipendiáš š

Od marca sa zvý ia sociálne tipendiá pre vysoko kolákov. Zatiaľ ov sú asnosti je maximálny príspevok pre sociálne slab ích tudentov 2000Sk mesa ne, po novom to bude a 4000 Sk. Popri tom sa zmenia aj pravidlá,podľa ktorých sú tipendiá prideľované a nárok na ne tak získa viac ľudí.
Nové, základné pravidlo hovorí o pridelení tipendia tudentovi z rodiny, kdemesa ný príjem na jedného lena nepresiahne ivotné minimum (u dospelého4730 Sk). Doteraz bol kritériom príjem ni í ne 3700 korún na lena rodiny.Dôle itými podmienkami sú aj denná forma túdia, i neopakovanie ro níka.Prilep ia si aj zarábajúci tudenti. Do celkového príjmu sa nebude po ítaťzárobok ni í ako 5 676 korún, teda 1,2 násobok ivotného minima. Sociálnetipendium posluchá a tudujúceho 30 km a viac od svojho bydliska sa zvý io 20 percent. Doteraj ie tri úrovne vyplácaných tipendií sa tak ru ia. Bude savypo ítavať podľa individuálnej príjmovej situácie ka dého tudenta.Ministerstvo kolstva si

od tohtokroku sľubuje zvý enie prístupnosti túdia aj pre tudentov z chudobných rodín.
tudent musí o nové tipendium v marci po iadať, inak budú koly vyplácať postarom. U v tomto roku tát na tipendia vynalo í 340 miliónov korún.
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podľa slov rezortného ministra Martina Fronca

Peter Krav ákč
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Prežili�sme�prvé�skúškové

Na začiatku sme sa nepoznali. V prvom ročníku sa stretli
ľudia z celého Slovenska. Mali spoločný cieľ, vyskúšať si
vysokoškolský život a prežiť aspoň jedno skúškové
obdobie. Dnes môžeme povedať, že naše priateľstvá sú
otestované stresom, ktorý vládol posledný mesiac medzi
študentmi. Už pri najmenšom náznaku nervozity sa
odhalili skutočné charaktery niektorých ľudí. Aké teda
bolo naše prvé skúškové obdobie?
Keď som sa niekomu na začiatku skúškového obdobia
pochválila, koľko ma čaká skúšok, zhrozil sa. Ja som
zostala prekvapená, keď sa mi moje kamarátky
sťažovali, pretože mali šesť skúšok. Rozdiel je v tom,
že ich šesť skúšok sa vyrovná našim dvanástim. I tak
som sa nie raz pýtala, ako prežiť jedenásť skúšok
astress týmspojený,bezujmynazdraví.
Veľmi skoro som pochopila, že pre niektorých je
skúškové obdobím stresu, chudnut ia , č i
nespavosti. Pre iných, čas voľna a ľahko
nadobudnutých kreditov. Títo šťastlivci si nerobili
ťažkú hlavu z nedostatku vedomostí a každý
ťažko nadobudnutý kredit oslavovali, akoby ani
nebolo skúškové obdobie.
Teraz s odstupom krátkej doby zisťujem, že to
nebolo až také ťažké a dalo sa to zvládnuť.
Dokonca som na to nepotrebovala ž iadne
podporné látky. Ani kávu som nezačala piť, a to
predpovedalo niekoľko mojich známych. Závidela
som však tým, ktorí sa celý týždeň učili jeden
predmet a nemuseli sa zaoberať niekoľkými
skúškami naraz. No nemali sme to vždy také
ťažké. Veď sa v našich indexoch sem tam mihne aj
nejaké Áčko.
Naš lo sa aj niekoľko výnimiek, ktoré nám

spôsobili kruhy pod očami. Mnoho z prvákov
žurnalistov by určite potvrdilo svoje obavy zo
skúšky z introdukcie do Starého zákona, č i
filozofie. Nehovoriac o skúške z dejín svetovej
žurnalistiky a európskej únie, ktoré väčšina
nestihla absolvovať v januári, preto ich dorába
počas semestra. Aj to je špecifikum našej katedry.
Novinkou nie je určite ani to, že na našej škole
vládne chaos. Keďže v polovici januára bol
otvorený nový F-blok, tento fakt spôsobil tiež
značné komplikácie. Orientovať sa v novej budove
sme sa naučili veľmi rýchlo. Ak sme chceli stihnúť
skúšku, nič iné nám nezostávalo.
Začal sa letný semester a my sa môžeme pochváliť
absolvovaním nášho prvého skúškového obdobia.
Boli sme pokrstení ohňom, ale prežili sme to. Znova
načas zasadneme do školských lavíc, aby sme mohli
nazbierať nové vedomosti.

Jana�Jurčišinová

Vzdali�sa�ešte�pred�skúškovým

Ešte pred začiatkom skúškového obdobia niekoľko študentov prestalo okupovať
chodby našej univerzity. Podľa štatistiky študijného oddelenia počet študentov, ktorí sa
rozhodli odísť zo školy počas zimného semestra je devätnásť. Najviac študentov je
z radov prvákov. Z celkového počtu šestnástich odídených prvákov je až sedem
žurnalistov, jeden filozof a ostatní sú z pedagogickej fakulty, prevažne kombinácie
s dejepisom. Zo starších študentov opustili univerzitu dvaja druháci a jeden tretiak.

(ja)

Fašiangy

Fašiangy vždy patrili medzi kultúrne obdobie našej malej krajiny, spojené
s rôznymi poverami, hrami a zábavami. Toto obdobie možno na časovej osi
kalendárneho roka vypichnúť od Troch kráľov po Popolcovú (škaredú stredu),
kedy začína dlhé obdobie bez zábav, veselíc a pijatiky, teda obdobie pôstu.
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia je karneval či sprievod
v maskách (maškarách), pochovávanie basy v miestnom lokáli za asistencie
ľudovej hudby, pečenie šišiek (možnosť zakúpiť taktiež v hypermarkete
Hypernova, cena 5,90 Sk, druhy: marmeládové, nugátové, príliš mastné),
ochutnávka zabíjačkových (zakáľačkových) špecialít, praženičky, vareného
vína či medoviny a v neposlednom rade pravá dedinská zábava.

Raz sa jeden nemenovaný jedinec nechal počuť, že fašiangové obdobie je
radosť. Ani sa mu nečudujem. Z jedného nemenovaného výstupu, ktorý
sa každoročne koná v jeho nemenovanej obci ho museli zvážať do dediny
na chvojine (čečine). Čas medzi Tromi kráľmi a Popolcovou stredou je
veľmi bujarý. Každý z nás sa určite zúčastňuje kultúrnych podujatí
organizovaných práve vašim obecným úradom. Populárne sú hlavne
plesy, či zábava, ktorá sa koná tesne pred pôstnym obdobím. Vtedy
sa človek tanečne ukojí tak, aby bol ďalších štyridsať dní schopný
prežiť bez jediného tanečného kroku, či vareného vína podávaného
v octových fľašiach. Kdekoľvek sa v tomto období pohnete, všade
sa je, pije, zabáva. Vlastne tak, ako po celý rok, no táto etapa
kalendárneho roka je akási zakliata, špecifická. Vonku pretrváva
chladné počasie, a preto po návrate z omše sa treba vždy niečím
potúžiť, aby sme sa dostali naspäť do prevádzkovej teploty,
a tiež aby sme predišli chrípke i tej vtáčej. Nemusia vás tak
trápiť pendlujúce Kormorány v okolí vašej rieky, či voľne
pobehujúce sliepky vo vašom dvore. Neoficiálne stretnutia
v miestnych putikách tiež nie sú žiadnou neznámou. Človek
by si myslel, že zodpovedný študent sa v priebehu
skúškového obdobia zakopáva v knihách. Nie je to však
najšťastnejšie riešenie, a tak sa treba odreagovať i za
pomoci fašiangových radovánok
v kruhu svojich blízkych.

Dušan�Petričko
�����
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Karneval

Na karneval si treba vziať masku (maškaru), to je každému jasné. Komu nadávajú do „Masky“, si musí
zaobstarať masku taktiež. Je nemysliteľné sa uspokojiť so svojou prezývkou a na maškarný ples - karneval - tak

prísť ľahko identifikovateľný. Účastníci s priezviskom Maškara majú vstup zdarma, preto sa týmto osobám
odporúča vziať svoje občianske preukazy. Karnevaly sa väčšinou konajú v sálach miestnych kultúrnych domov.

Ak sa však vaša obec zmieta v chrípkovej epidémii, maškarný ples sa presúva pred kultúrny dom, alebo na miestnu
ľadovú plochu (močiar). Korčule sú v tomto prípade nevyhnutnosťou.

Dušan�Petričko
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Kostým

Pánom sa neodporúča obliekať si pracovný odev typu montérky,
vibramy, čapica. Radšej nech si zvolia niečo neaktuálne
a originálne, napríklad kostým princa Bajaju. Králik Azurit je tiež
riešením. Hlavné je sa vyhnúť transformácii z akéhokoľvek
kostýmu na ten opičí. Preto žiaden punč, alebo rumové pralinky.
Pokiaľ máte kamaráta a nič vás nenapadá, skúste sa obliecť do
kostýmov známych televíznych dvojok. Takým príkladom môže
byť Vinetú a Old Šetrhend, alebo Bíviz a Bathed - hehe.
Dievčatám sa hodia šaty známych filmových postáv z argentínsko
mexických telenoviel. Tento rok je „in“ hlavne kostým Macochy
a Loreny Luisy. Ak sa vám za filmové hviezdy nechce, nezúfajte.
Nájdite doma vyradené záclony. Myšlienka na hebký, snehobiely
materiál v nás evokuje pocit radosti z práve prebiehajúcich
fašiangov. Tiež spomíname na detstvo a rozprávkové bytosti typu
Popoluška a iné fešandy z rozprávkového plátna.
Je však úplne jedno za koho sa na karneval prezlečieme.
Podstatné je všetko zažiť, precítiť, zážitky uchovať a predať
ďalšej generácii. Nechcem brať fašiangy vážne, tak ako aj
kostýmy a šišky z Hypernovy. Nerád veci uvádzam do patetickej
roviny, neviem sa rozplývať nad pekným, jednoducho to neviem.
Preto príjmite moje strohé posolstvo: fašiangy si užite hlavne po
svojom, o tom to je.

Du an�Petri koš č

Citius�Altius�Fortius
Rýchlejšie,�vyššie,�silnejšie

História

Matkou olympijských hier sa stala Olympia. Mesto ležiace na Peloponézskom polostrove, ktorý podľa mytológie patril
„Pelopsovi“, objaviteľovi resp. zakladateľovi hier. Miesto plné svätýň, obetných oltárov, prepracovaných hrobiek
skombinovaných s mýtickými športovými kapacitami je unikátom kultúry a dejín ľudstva.
.

Centrálna časť Olympie si najväčšiu slávu získala počas panovania Boha Dia a Bohyne Hery. Bola centrom uctievania
Bohov a ďalších politicko-náboženských praktík. Staroveký olympijský štadión poňal viac než 40 000 divákov.
Umožňovali to predovšetkým prídavné stavby v okolí, ktoré boli vystavané okolo 4.st. pred Kristom. Slúžili ako
ubytovacie a tréningové jednotky pre športovcov a porotcov. Spočiatku slúžili na uctievanie kultu Boha Dia. Napriek
tomu mali aj sekulárny charakter. Slúžili na ukážku fyzickej sily, spolupráce gréckych miest, predstavenie mladých
schopných ľudí. Neskrývane slúžili aj ako slúžka kultu Bohov a na zdôraznenie dôležitosti náboženstva. Oficiálna
ceremónia s odmeňovaním víťazov prebiehala posledný deň na posvätnej pôde akejsi predsiene svätyne Boha
Dia. Hlasným hlasom potom vyhlásili meno víťaza na celú sálu, meno jeho otca a rodnú krajinu. Víťaz bol
odmenený prvou cenou ihneď po skončení súťaže, vyhlásený hlásnikom. Grécky sudca zvaný „Hellanodikis“ ich
odmenil vetvičkou a diváci oslavovali aj hádzaním kvetov. Bol to podobný akt, aký môžeme vidieť dnes pri
hetriku�v�kanadskoamerickej�NHL.�Cenou�za�víťazstvo�im�bola červená�stuha,�ktorou�boli�opásaní.

Zeus bol pokladaný na najdôležitejšieho Boha zo všetkých. Bol uznávaný ako Boh
meteorologických zmien, úrodnosti a plodnosti. Aj preto mal najväčší kult. Hera bola jeho sestrou a zároveň
manželkou -Bohyňa manželstva.

v gréckej mytológii



:t
ém

a

15

Hry a mier

Tradícia mieru počas olympijských hier bola založená v 9.st. pred Kristom podpísaním dohody medzi tromi kráľmi.
Počas hier mohli všetci účinkujúci spolu s rodinami slobodne cestovať po krajine. V súčasnosti, charta medziná-
rodného olympijského výboru hovorí o čo najväčšom možnom prímerí počas konania hier. Rasová neznášanli-
vosť a nevraživosť politických lídrov by mala preukázať láskavosť a uzavrieť separátne prímerie. Zmobilizovať
mládež pre tvorbu olympijského ducha a ideálov. Založiť priateľské kontakty medzi výborom a znepriatelený-
mi stranami. Poskytnúť humanitárnu pomoc krajinám postihnutých vojnovým konfliktom. A nakoniec,
vytvoriť priestor pre možnosť mierového dialógu medzi znepriatelenými stranami.
Všetci slobodní grécki občania boli prizvaní k účasti na olympiáde bez ohľadu na spoločenské postavenie.
Vydaté ženy nielenže sa nesmeli zúčastňovať hier, ale nesmeli pôsobiť ani len v úlohe diváčok. Slobodné
ženy túto možnosť mali, a dokonca hneď vedľa štadiónového oltára mali svätyňu bohyne Demeter, ktorá
reprezentovala predovšetkým plodnosť. Napriek tomu, že pre nežnejšie pohlavie boli hry zakázané.
Hera, Diova manželka dala ženám príležitosť zúčastňovať sa na súťažiach.

Športové disciplíny

Najznámejším športom bol Penthatlon, zaradený v roku 708 pred Kristom. Legenda tohoto športu hovorí o mladom francúzskom
oficierovi poslanom na koni s depešou. Putoval cez neznáme územia a vrchy len so svojim mečom, keď sa dostal do duelu

s nepriateľom. Prežil, avšak súper mu zabil koňa. Preto preplával divokú rieku a následne utekal, aby tak doručil správu, čo sa mu
napokon podarilo. Tak vraj vznikol moderný päťboj. Premiéru na novodobých hrách mal v roku 1912 (Štokholm) a obsahoval jazdu na

koni, šerm, plávanie a ukážku skokov a behu. V starovekom Grécku preteky v behu zahŕňali.: Beh na jeden štadión, čo znamenalo
približne 200 stôp. Beh na dĺžku dvoch štadiónov (Dialous), približne 400 stôp. Dolichos, vytrvalostný beh na dĺžku medzi 7 až 24

štadiónov. V skokoch používali súťažiaci kameň alebo iné závažie, ktoré predstavovalo umelú zábranu v dosahovaní veľkých výkonov. Počas
skoku ho držali v rukách a pri dopade ho odhodili za seba. Hod diskom bol veľmi podobný dnešným pravidlám. Disk bol zhotovený z kameňa,

potiahnutý vrstvou kovu, niekedy bronzu. Wrestling bol najviac hodnoteným športom. Bol chápaný ako forma vojenského cvičenia, kde sa
nepoužívali zbrane. Víťaz sa určil až vtedy, keď jeden z bojovníkov pripustil prehru. Wrestling sa uplatňoval už v starovekom Egypte približne 5000
rokov pred Kristom. Tieto poznatky sa zachovali predovšetkým z nástenných malieb z tohto obdobia.
Boxeri si pre spevnenie zápästia a prstov obviazali okolo dlaní kožené remienky. Tieto remienky prechádzali postupným vývojom. Koža bola stále
tvrdšia a nezriedka dochádzalo k deformáciám tváre u súpera. Súboj končil, keď jeden z dvojice padol na zem alebo pripustil svoju porážku.
Pankration bol primitívnou kombináciou boxu a wrestlingu. Gréci verili, že týmto typom boja porazil Tézeus bájneho Minotaura v labyrinte. Bol

považovaný za jeden z najtvrdších športov. Existovali aj preteky na koňoch. Išlo o obdobu dnešného parkúru, kde jazdci s koňom preskakovali
prekážky na hipodróme.
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Slávny maratónsky beh nebol olympijskou disciplínou v starovekom Grécku.
Prvýkrát zaznel výstrel z pištole, ktorý odštartoval túto súťaž 14. apríla
1896. Na olympiáde sa priamo zúčastňovali alebo inak participovali aj
slávni Gréci ako Sokrates, Hippokrates, Pytagoras, Platón či Aristoteles.
Platón bol dvojnásobným víťazom v Plankratione. Medzi 14 zakázaných

regúl patrila aj korupcia. Jej odhalenie v rozhodcovskom stave bolo
trestané bitkou. Niektoré ženy sa nechceli zmieriť s vylúčením zo

súťaží, a preto sa preobliekli za mužov. Riskovali tým trest v podobe
zhodenia z vrchu Typaion za porušenie pravidiel.
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Zimné olympijské hry

V roku 1921 medzinárodný olympijsky výbor určil na rok 1924 do francúzskeho Chamomix medzinárodný športový týždeň. Na základ veľkého
úspechu bol retrospektívne tento týždeň pomenovaný za prvé zimné olympijské hry. Prvá disciplína bola rýchlokorčuľovanie mužov na 500
metrov. Prvú medailu dostal Charles Jewtraw zo Spojených štátov. A. Clas Thunberg vyhral medailu vo všetkých piatich rýchlokorčuliarskych
disciplínach. Získal tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú. Kanadský hokejový tím zvíťazil vo všetkých svojich zápasoch s impozantným
skóre 103:3.

��
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St.Moritz rok 1928

Lake Placid roku 1932

Roku 1936 v nemeckom Garmisch-Partenkirchene

po prvýkrát konali hry v inej krajine než letné. Premiéru malo sánkovanie. Sonja Henie sa stala najmladšiou olympijskou
víťazkou. Vo veku 15 rokov dominovala v krasokorčuľovaní. Jej rekord vydržal 74 rokov. Kanada zvíťazila v turnaji so skóre 38:0, ktoré
nazbierala v troch zápasoch.

zaznamenal do histórie Billa Fiskeho. Po víťazstve v boxe na letných hrách v roku 1920 dominoval v súťaži
štvorbobov a priniesli tak v premiérovom športe zlato pre Američanov.

malo premiéru alpské lyžovanie. Spájalo sa však s obrovským škandálom. Keď
rakúske a švajčiarske družstvá bojkotovali hry pre pravidlo, ktoré zakazovalo reprezentovať profesionálnym športovcom.
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Pre rok 1940
Sapporo

St.�Moritz

v�roku�1948 St.Moritzi,

Cortina D`Ampezzo 1956

V Squaw Valley 1960

Innsbrucké hry v roku 1964

Grenoble 1968

bolo za dejisko hier určené
japonské . Pre vstúpenie do vojny
s Čínou�ho�nahradil .

P re p redchádza júc i bo j ko t a zakázan ie
š v a j č i a r s k y m a r a k ú s k y m l y ž i a r o m
rep re zen tovať na na jb l i ž še j o l ymp iáde
Medzinárodný olympijsky výbor (MOV) toto
rozhodnutie�zrušil.�Určený�bol�opäť Garmisch.

Po vypuknutí vojny aj táto alternatíva padla,
a�tak�sa konali�hry�znovu�v pričom�staré�tresty�zo�strany�MOV�voči�alpským�lyžiarom�boli�zabudnuté.

sa stala medailovou žatvou pre olympionikov z bývalého Sovietskeho zväzu. Hry boli prvými, ktoré vysielala
televízia a poslednými, kde sa krasokorčuľovanie uskutočnilo pod holým nebom.

zaznamenali premiéru biatlonu. Šokom sa skončil hokejový turnaj, kde domáce spojené štáty predbehli aj
favorizovaných Kanadu so Sovietskym zväzom. Hry otváral a zatváral člen organizačného výboru Walt Disney. Boli to jediné hry, kde nebol bobový
program zaradený do programu, pretože organizátori odmietli postaviť ľadový tobogán, pre nízky počet zúčastnených krajín.

boli ohrozené pre nedostatok snehu. Členovia rakúskej armády nanosili 40 000 kubických metrov snehu 20
000 brikiet ľadu z končiarov Álp. Ten umiestnili do ľadového toboganu, kde ho bol citeľný nedostatok. Zaujímavosťou bol aj spoločný štart
západo a východonemeckých športovcov.

ukázal svetu fantastického lyžiara a žijúcu legendu Jeana Clauda Killyho. Východonemecké sánkarky boli diskvalifikované
z prvého, tretieho a štvrtého miesta pre ohrievanie ich saní.

Oslo 1952 olympiáda zavítala prvýkrát do rodiska moderných lyžiarskych disciplín. Kanada vybojovala svoje piate hokejové zlato. Zároveň
utvorila nový rekord: 37 víťazstiev, 403 gólov v 41 zápasoch.
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Sapporo�1972

Lillehammer

Podľa�webovej�stránky
www.olympics.org�spracoval�Peter

Kravčák

prvé�hry�mimo�európskeho či
amerického�kontinentu.�Potlačený�bol�prvok
amaterizmu,�keď lyžiar�Karl�Schranz�prijal
sponzorstvo�od�lyžiarskej�firmy.�Navyše�profesionálni
ruskí�hokejisti�boli�tiež pripustení�k�hrám.

Po�dvoch�rokoch�privítal�zimné�hry�nórsky
.�Johan�Koss�utvoril�tri

svetové�rekordy�v�rýchlokorčuľovaní�a�získal
3�zlaté�medaily.�Hry�boli�označené�za
najlepšie�v�histórii�zimných�olympiád�a�tento
kompliment�si�nesú�so�sebou�po�dnes.�Po
prvýkrát�na�nich štartovalo�aj�samostatné
Slovensko.�Pre�našich�fanúšikov�zostal�v
pamäti�predovšetkým�fantastický�hokejový
turnaj,�v�ktorom�výrazne�miešali�karty�aj
slovenskí�hokejisti.

Po�dvanástich�rokoch�sa�hry�v�roku
vrátili�do Nahradili�americký
Denver,�ktorý�však�poskytol�Rakúšanom�pomoc.

vynieslo�hviezdu
Ingemara�Stenmarka�v�zjazdovom�lyžovaní.
Eric�Heiden�zvíťazil�vo�všetkých
rýchlokorčuliarskych�disciplínach�a�jeho
krajania,�americkí�hokejisti,�sa�postarali�o
ďalší šok,�keď opäť na�domácej�pôde
dominovali.

prvý�a�poslednýkrát,
keď boli�hry�v�krajine�bývalého
Sovietskeho�bloku.�Hry�ostali�v�pamäti
účastníkov�ako�veľmi�pohostinné.

Kanadské hostilo�zimnú
olympiádu�v�roku .�Hry�boli�prvý�raz
rozdelené�do�16�dní�a�troch�víkendov.
Priniesli�najviac�radosti�Mattimu
Nykänenovi�v�skokoch�na�lyžiach,�Albertovi
Tombovi�v�slalome�a�hviezdnu�slávu
priniesli�aj�krasokorčuliarke�Katarine
Wittovej.

uviedol�Shorttrack,
ženský�biatlon,�a�freestyle.�Boli�to�zároveň
posledné�hry,�ktoré�sa�konali�v�ten�istý�rok
ako�letné.�Nástup�k�svojej�slávnej
olympijskej�kariére�tu�zaznamenali�Björn
Dahlie�a�Vegard�Ulvang.�Tomi�Nieminen�sa
stal�najmladším�mužským�víťazom�v
histórii.�Súťažil�v�skokoch�na�lyžiach.

Japonské v�roku
zaznamenalo�návrat�curlingu�a�privítalo
medzi športovými�disciplínami ženský�hokej
a snowbording.�Z�hier�v�pamäti�utkveli
predovšetkým české�hokejové�zlato,�výkony
Björna�Dahlieho�v�behu�na�lyžiach,�famózny
Herman�Maier�v�zjazdových�disciplínach�a
krasokorčuliarka�Tara�Lipinska,�ktorá�sa�v�15
rokoch�stala�najmladšou�individuálnou
víťazkou�v�olympijskej�disciplíne.

Posledné�hry�v priniesli
rekordnú�účast,�78 športových�disciplín,�18
krajín�získalo�zlatú�medailu�a�boli�azda
najstráženejšími�hrami�v�histórii.�Dominovali
Ole�Einar�Björndalen�v�biatlone,�Janica
Kosteličová�v�slalomových�disciplínach.�Georg
Hakl�zaknihoval�hetrik,�keď v�tretej�olympiáde
po�sebe�získal�tretiu�zlatú�medailu.�Kanadský
hokejový�hráč Jarome�Iginla�sa�stal�prvým
športovcom čiernej�pleti,�ktorý�získal�zlatú
medailu�na�zimných�hrách.

1976
Innsbrucku.

Lake�Placid�1980

Sarajevo�1984

Calgary
1988

Albertville�1992

Nagano 1998

Salt�Lake�City
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Komunizmus,
demokracia,
sloboda - mám z vás len vrásky

Monika�Golisová�ZU�3

Bola som ešte len dieťa. V čierno bielej televízii nebežalo nič iné, ako
správy. Ujovia a tety zdvíhali ruky a niečo kričali. Čo? To si už
nepamätám. Spomínam si však, ako som stále naliehala a pýtala sa
rodičov, kedy už konečne budú dávať v televízii rozprávky. Vo
vzduchu som cítila napätú atmosféru, a tak som sa radšej venovala
rozprávkovému svetu v detskej izbe. Moje hračky ma v to čudné
obdobie vedeli viac pochopiť, ako rodičia s prilepenými očami na
televízii.
Predsa len som jedného dňa zaznamenala zmenu. Po príchode
súdružky učiteľky sme sa ako vzorné druháčence postavili a
zborovo pozdravili: ,,Dobré ráno súdružka učiteľka“. Mlčky sa k nám
postavila chrbtom a zvesila obraz, ktorý visel na stene. Položila ho
na stôl tak, aby už nikto viac nevidel, čo je na ňom zobrazené.
Srdečne sa usmiala a povedala: ,,Odteraz ma, milé deti, nebudete
oslovovať súdružka učiteľka, ale pani učiteľka:“ To bola jediná
zmena, ktorú som si ako dieťa uvedomila. Stali sa z nás deti
demokracie, slobody a ani sme netušili, ako. My, druháčikovia sme s
touto zmenou nemali žiadny problém. Horšie na tom boli vyššie
ročníky, ktoré pri väčšom počte nesprávnych oslovení, dostali trest
jeden pohlavok. Cestou domov zo školy mama vysvetľovala
staršiemu bratovi, prečo už nemôže byť pionier a prečo ho zbavili aj
hodnosti iskričky.
Keď sa na toto celé divadlo pozerám s odstupom času, uvedomujem
si, že sa zmenilo tak veľa, a pri tom sa nič nezmenilo. Ako štvrtáčku
ma potešilo, keď som sa dozvedela, že fyzické tresty na školách, sú
zakázané. V strachu som však držala jazyk za zubami, keď pani
učiteľka pri vysvetľovaní delenia, chytila do rúk pravítko a každého,
kto nevedel deliť, bila po rukách, po hlave ... najhoršie to mal ten, čo

bol práve pri tabuli. Tomu
ponorila svoju stareckú ruku do vlasov a ako
zmyslov zbavená, mu trieskala hlavu o tabuľu.
Áno, aj takéto zážitky utkveli v hlavičkách detí
demokracie. Žili sme v demokracii a predsa, keď
sme sa v slohovej práci alebo pri odpovedi
pokúsili vyjadriť svoj názor, dostali sme horšiu,
či lepšiu známku. Záležalo na tom, ako veľmi sa
zhoduje náš názor s názorom vyučujúceho.
Poviem vám jedno tajomstvo. Mentalitu a
zmýšľanie ľudí ani pád komunizmu nezmenil.
Stačí sa pozrieť do obchodov, nemocníc, či pôšt
malých miest a dedín. Stačí nakuknúť za dvere
základných škôl, kde vo väčšine pedagógovia
používajú rovnaké vyučovacie metódy, ako pred
päťdesiatimi rokmi. To len deti sú horšie, drzé,
nevychované. Palicu na nich! Tak, ako v komunizme.
Kde si? Demokracia? Prečo máme pocit, ako keby nás
pútali sváry komunizmu, keď kráčame po ulici oblečení
inak, ako tí ostatní, keď vyjadrujeme svoje pocity pred
staršími osobami, keď robíme to, po čom ste všetci túžili -
sme slobodní. Tak nám prosím nedávajte putá svojimi
pohľadmi, nestavajte nás pred súd len pre to, že vy neviete
BYŤ FREE.

Naivný�Rusko

Krátko�po�vymenovaní�nového�generálneho�riaditeľa�Markízy�Václava
Miku�a�krátko�pred�voľbami,�Rusko�znova�ohuruje�rolou�nevinného,
podrazeného�a�sklamaného.
„Možno�som�trochu�sentimentálny�a�naivný,�ale�nikdy�som�nevolil�tú ľahšiu
cestu.�Vždy�som�túžil�prekonať prekážku,�vyriešiť problém,�posunúť
balvan.“

Schránky�slovenských�domácností�zaplnil�svojimi�novinami�ANO,�v�ktorých
potencionálnym�voličom�oznamuje, že�ničomu�nie�je�koniec.

Rusko�tu�hovorí�o�tom,�ako�opäť dospel�k�svojmu�rozhodnutiu�vrátiť sa�do
politiky,�ako�zmobilizoval�svoje�sily,�ako ťažké�bolo�pre�neho�vyrovnať sa „so
všetkými�zradami�a�účelovými�manipuláciami...“ Navyše�spomína, že�mamička�ho
vždy�učila, že�sa�má�snažiť svoju�chybu�vždy�napraviť.

Vyjadruje�túžbu,�aby�ANO�bolo�opäť schopné�brániť liberálne�hodnoty.

Pod „pôsobivým“ Ruskovým�rétorickým�prejavom�sa�objavuje�rozhovor�s�Evou
Černou,�ktorá�odpovedá�na�otázky�týkajúce�sa „Ruskových�zradcov“.�Zmenky
smelo�označila�ako�zámienku�politických�partnerov�zbaviť sa�Aliancie�ako
politického�subjektu.

Beáta�Brestenská�zase�odporúča�vybudovať modernú školu,�kde�nebude�mať
miesto�náboženstvo,�pretože�to�sa�má�vraj�vrátiť tam,�kam�patrí,�do�rodín�a�na
faru.
Zasadzuje�sa�za�povinnú�výučbu�anglického�jazyka, čo�kampaň dômyselne�dopĺňa
súťažou�pre�sympatizantov�strany,�kde�hlavnou�cenou�je�3-mesačná�jazyková
stáž v�Londýne.

Okrem�toho, že�Rusko�na�poslednej�strane�podal�znova�novú�verziu�vysvetlenia
kauzy�zmenky�a�nahrávok�poslancov,�sa�v�novinách�objavuje�aj�ostrá�kritika
Vatikánskej�zmluvy,�ktorou�chce�zapôsobiť na�odporcov�konzervatívnej�strany.

Noviny�sú�plné�ideálov�a�predvolebných�sľubov,�no�Rusko�ani�vo�svojich
vlastných�novinách�presne�neobjasnil,�ako�si�vlastne�svoj�návrat�do�politiky
predstavuje.

Veľmi�zábavná�otázka�novinára „Do�volieb�pôjdete�samostatne�alebo
v�koalícii�?“,�asi�ani�nepotrebuje žiadny�dodatok.

Martina�Kvačkajová�ZU�2

"Reality show"

Viete čo všetko dokážu ľudia urobiť pre peniaze, ktoré ponúkajú
reality�show?
O tom, že reality show sú stále úspešné a pre divákov zaujímavé
sa už presvedčili takmer všetky televízne stanice. Množstvo
fanúšikov, zvýšená sledovanosť, no najmä obrovské zisky z
týchto projektov sú príčinou, prečo sa neustále vracajú na
televíznu obrazovku. Reality TV boli pôvodne dokumentárne
programy, ktoré informoval i o ľuďoch a témach zo
skutočného života. Dnes ich však poznáme ako účinný
nástroj na manipuláciu ľudí, ktorého jedinou prioritou je
zisk. Stále totiž platí, že peniaze hýbu svetom, a tým
mediálnym dvojnásobne. Vidina zisku spôsobila, že
televízie z celého sveta sa pretekajú o to, ktorá uvedie pre
divákov čo najatraktívnejšiu a paradoxne najnezmysel-
nejšiu „reality show“ ( aká kedy vôbec bola ). Počuli ste
už o reality show Guantanamo Guidebook, Sick Day alebo
Hunger? Súťažiaci Guantanamo Guidebook sú podrobení
metódam vyšetrovania, aké sa používali na americkej
vojenskej základni na Kube. Musia preto vydržať v
extrémnych teplotách, nespať 48 hodín alebo znášať
rôzne tresty a fyzické násilie. Zdá sa vám to stále
normálne? V Sick Day súťažia traja muži, ktorí musia
zatvorení v dome počas dvoch mesiacov prekonať čo
najviac chorôb. Ruská reality show Hunger poslala
svojich súťažiacich do ulíc cudzieho veľkomesta, aby sa
bez akýchkoľvek finančných prostriedkov postarali sami
o seba, aby prežili. Čo všetko dokážu ešte ľudia urobiť
pre peniaze? Zmeniť sa pod rukami plastických chirurgov
tak, aby sa čo najviac podobali na svoju mediálnu
hviezdu. Pochovať svojich blízkych pod dohľadom kamier
alebo vstúpiť do kláštora a žiť spolu s mníchmi niekoľko
mesiacov. Reality show ako Big Brother a Vyvolení, ktoré
poznajú aj diváci na Slovensku, nie sú o obyčajných
ľuďoch, s ktorými sa mnohí radi stotožňujú. Ide o
psychológmi vopred vybrané typy pováh, ktoré tvoria jadro
tejto show. Pomaly sa do Európy dostáva veľmi obľúbený
formát Fear Factor. Šiesti súťažiaci postupne prejdú troma

vyraďovacími kolami, na konci ktorých víťaza čaká obrovská
suma peňazí. Počas týchto troch kôl sa musia napr. korčuľovať

na rampe 200 m nad zemou, skákať z výškových budov, zjesť
kačacie zárodky alebo vnútornosti rôznych zvierat, potápať sa v

nádrži plnej jedovatých hadov alebo vydržať niekoľko minút so
škorpiónmi na tele. Zdá sa, že ľudia urobia pre peniaze naozaj

všetko,�až kým...

Tomáš Klinovský�ZU�2
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20 Ide o Syndróm nákupnej horúčky

Ste jedným z tých, čo každý týždeň ráta stotiny do začiatku skvelej relácie, ktorá tróni stredajšiemu večernému vysielaniu
Markízy? Áno? Zrejme ste teda postihnutí Syndrómom nákupnej horúčky. Inak sa to predsa ani nedá, veď je taká báječná.

Ani Angelika vo svojich najlepších rokoch nebola taká žiadaná, ako táto relácia. Má predsa príťažlivého moderátora Romana
Juraška, ktorý je prvým (no asi aj posledným) magnetom na prilákanie divákov. A keď sa k tomu pridá svetoznáma porota, niet o čom

diskutovať. Kto by predsa odolal turbomíňačke Nore Mojsejovej, ktorá je momentálne na voľnej nohe, lebo ju nezamestnáva garážová
súťaž. Posedenia pred kamerou jej už minulý rok priniesli veľkú popularitu, tak prečo by si úspech znovu nezopakovala. Svoje tromfy má

predsa stále v rukáve. Veď kam sa na jej sedliacke pripomienky podané vo frfľajúcej tónine hrabú odborné posudky návrhárov či vizážistov.
A čo Dara Rolins, či ako sa to dnes volá tá zlatá Darinka, ktorú pred niekoľkými rokmi zbožňovalo hádam celé Slovensko. Dnes si pred meno
píše slovíčko „trendy“. Zrejme preto, aby sme hneď vedeli, že to je tá, čo si dala operovať nos a odsúdila aj prsia po otcovi. Hlavné je, že
módny úsudok jej zostal. A kto by nepodľahol jej milému prejavu „plnému synoným“, v ktorom každú vetu začína: „Príde mi to také...“
Síce neviem, čo jej to počas hodnotenia príde, ale viem, že mnohým to už dávno došlo.
A do tretice všetko dobré. Mišo Gučík predsa len našiel uplatnenie, keď sa nedostal do vymakanej série Medzi nami. postoj klasika je taký
nevšedný. Krvopotne si presadzuje svoje názory, aj keď riskuje obrovskú dávku nevôle nežnejšej polovičky poroty. A niekedy dokonca
bojuje o svoj názor tak, že si ho pre istotu ani nevytvorí a iba zopakuje, čo už povedali kolegyne pred ním. Fantázia. K tomu všetkému úlohy,
ktoré oficiálne vymýšľa porota, no aj nezainteresovaný divák si všimne, že tí traja usmievaví ľudkovia vôbec netušia, aké bolo presné
zadanie. Aj teraz ma pobavili, keď sa ženy obliekali na pohovor ohľadom postu bankovej manažérky a porota ich rovno postavila do
pozície oťukanej úradníčky, ktorá má jednoznačne reprezentovať. No je predsa rozdiel obliecť sa za posledné peniaze na pohovor a
nahodiť sa po pár rokoch stabilnej práce s tučným bankovým kontom. A tiež minule, tie zmätky s hip-hopovou párty. Pritom dve tretiny
poroty ani nevedeli, čo hip-hop vlastne je. V podstate teda stačí vidieť iba dva diely a obraz máte utvorený. Ale to len tak na okraj. Relácia
si zaslúži uznanie. Veď kde inde by sme mohli tipovať hodnotu oblečenia modelky, ktorá vyzerá ako suseda od vedľa, a pritom má na
sebe odev za vyše šesťdesiattisíc. A to len klobúčik a kabelka zabezpečujú polovicu ceny. Kde inde môžeme odsúdiť šaty pre princeznú
len preto, že ich cenu znižujú ozdoby na nich, ktoré sú len z bižutérie.
Áno, áno, tento program je skvelý. Odporúčam ho všetkým, čo stratili aj posledný kúsok rozumu a chcú sa nasilu hrať na módne ikony
medzi životným minimom postihnutou väčšinou krajiny.

Ľubica�Oravcová�ZU�4

Slovensko podľahlo ľahkému zemetraseniu

Vláda Mikuláša Dzurindu ustála počas svojho panovania niekoľko
politických zemetrasení. Zrazu prišlo jedno, o ktorom KDH tvrdí, že bolo

ohlásené a dalo sa riešiť. SDKÚ to vo svojej podstate priznáva, avšak dodáva,
že varovania prišli príliš neskoro, no s pohromou súhlasí. Dzurindovci o
probléme veľmi dobre vedeli, no strkali hlavu do piesku. Premiér to
dokumentoval osobnými slovami expredsedovi parlamentu Pavlovi
Hrušovskému: "Paľko, ale mne vyhovovalo ticho. Mne vyhovovalo to, že to
netlačíte, že to na tie politické rokovania nenastoľujete, lebo som vedel, že to
bude vážna rozbuška.“ Litosferickou doskou bola v tomto prípade Zmluva o
výhrade svedomia. Káuz a kauzičiek bolo za posledné obdobie neúrekom.
Finančné machinácie, záhadné politické a lobistické rozhodnutia,
porušovania zákonov. To všetko vláda ustála. Slovné prekáračky a hrozby
zazneli zo strany SMK i KDH, no nič sa nestalo. Dokonca ani najvážnejšia
kauza kupčenia s poslaneckými hlasmi nepodrazila nohy Dzurindovmu
kabinetu, i keď jediné vládne hnutie prezentovalo svoju schopnosť zložiť
vládu v prípade dokázania týchto tvrdení.
Dnes Hrušovský hovorí, že bolo chybou, keď sa predčasné voľby
neodsúhlasili už po odchode ANO z vlády. Na jeseň, pri rokovaní vlády mali
všetky strany starajúce sa o výkonnú moc v štáte predložiť zoznam priorít,
ktoré treba uskutočniť do skončenia volebného obdobia. Vatikánska zmluva
(predložená pri programovom vyhlásení vlády v roku 2002) sa možno
vytiahla zo straníckeho šuflíka KDH, no na vládny stôl nešla. Preto ju SDKÚ z
toho svojho ani nevytiahlo. Hrušovský to považuje za politiku Mikuláša
Dzurindu: "Ale to je asi tvoj štýl práce. Keď je na stole ťažko riešiteľný
problém, dáš ho do šuplíka, nech ho čas vyrieši.“ Dzurinda a spol. o zmluve
vedeli, nesúhlasili s jej obsahom, no mlčali. Mali svoje výhrady o ktorých zdá
sa, vedeli len zainteresovaní - teda vládne strany. Na svetlo verejnosti sa
dostali až po vytiahnutí zmluvy ako témy na schválenie. Z toho vyplýva, že
obe strany mali presné seizmografické údaje a uvedomovali si hodnotu,
ktorú môže táto zmluva dosiahnuť na Richterovej stupnici. S prípadom, že
minister zahraničných vecí Eduard Kukan vatikánsku zmluvu nepodpíše, KDH
počítalo. "Nie sme nijako zaskočení, sme úplne pokojní, rozmýšľali sme o

tom dlhé týždne a sme v pohode”, povedal Vladimír Palko po vyhlásení
predčasných parlamentných volieb.
Do sporu sa logicky zapojila aj cirkev. Hovorca Konferencie biskupov
Slovenska Marián Gavenda v relácii TV Markíza 5. februára jasne
deklaroval, že pre cirkev sú omnoho dôležitejšie témy, ako táto zmluva.
Gavenda ďalej konštatuje, že právo konať podľa svedomia a nebyť
nútený konať proti nemu, je zakotvené v Ústave SR, ako aj v základných
medzinárodných dokumentoch. "Je súčasťou svetskej legislatívy.
Svedomie je zároveň u väčšiny obyvateľov Slovenska formované
náboženským presvedčením. Stretajú sa tu dve sféry, ktorých vzťah je
potrebné právne definovať, aby sa mohli tieto práva a slobody prakticky
napĺňať," uviedol Gavenda. V podobnom duchu sa vyjadril aj štátny
sekretár Vatikánu Angelo Sodano, podľa ktorého Vatikán nemá záujem
na prijímanie zmlúv, čo polarizujú spoločnosť.
Slovensko tak dosiahlo predčasné parlamentné voľby. Otázne je, či
muselo k nim dôjsť. Vláda padla (bez akéhokoľvek dehonestovania
vatikánskej zmluvy) na nie viac dôležitom probléme, aké tu boli predtým.
Padla zároveň v poslednom možnom období kedy mohla, aby došlo k
predčasným voľbám. Aj z toho sa vynárajú myšlienky, že celý scenár
nebol náhodný. Podľa podpredsedu SMK Pála Csákyho sa mohla
záležitosť vyriešiť ústretovým postojom oboch subjektov. A tie obe strany
preukázali už v minulosti. Do konca februára mohol Kukan rokovať so
štátnym sekretárom Vatikánu Angelom Sodanom a do konca marca
mohla byť nová zmluva v parlamente. V prípade sporu o zmluvu bola
podľa neho samotná zmluva len zámienkou,” ukázali sa skôr osobné
animozity medzi KDH a SDKÚ”,dodal Csáky. Nuž a to, že tento spor
vypukol medzi zdanlivo kresťanskými stranami, tiež mnohé prezrádza. Na
jednej strane KDH i SDKÚ bojujú o konzervatívneho voliča, no na strane
druhej, dzurindovci sa pokúšajú získať stratených liberálnych voličov
ANO. To, že sa premiér odhodlal napísať zmluvu o výhrade vo svedomí
sám, a dokonca za niekoľko dní, môže (ale aj nemusí) svedčiť o hre na
dve strany. Na konzervatívno-kresťanskú, ktorú neprijali a na druhú,
liberálnu, ktorej tým ulahodili. Avšak stratiť konzervatívne orientované
gro voličov by bola politická samovražda. Preto vypracujú ďalšiu, ktorej
text vraj bude odzrkadľovať predstavy veriacich i neveriacich Slovákov.
Tak komu uveríme my voliči?

Peter�Kravčák
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Katolícka univerzita v Ružomberku v ratingu vysokých škôl na
Slovensku

Hodnotením kvality vysokých škôl na Slovensku je zo zákona o vysokých školách poverená
Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR. Jej úlohou je zistiť, či vysoké školy spĺňajú

minimálne štandardy pri vzdelávaní.
Toto skúmanie sa uskutočňuje po podaní žiadostí jednotlivých vysokých škôl uskutočňovať konkrétny
študijný program, ale aj komplexnou akreditáciou vysokých škôl, ktorá sa ešte neuskutočnila. Zrejme
pre toto meškanie komplexnej akreditácie vznikla súkromná agentúra ARRA, ktorá sa odhodlala
zozbierať verejne prístupné informácie o činnosti vysokých škôl a na ich základe zostaviť poradie
univerzít.
Zverejnená správa je hodnotením vysokých škôl za činnosť v roku 2004 (www.arra.sk). Pre vážnosť
tejto správy je potrebné zdôrazniť, že agentúra má v úmysle hodnotiť 34 kritérií, kým zostavené
poradie vysokých škôl za činnosť v roku 2004 zohľadňuje iba takmer polovicu kritérií (18). Podľa
autorov správy ide o pilotný - úvodný projekt, ktorý sa bude každoročne zdokonaľovať.
Televízia i tlač chceli zverejniť poradie vysokých škôl na Slovensku vo veľmi krátkych príspevkoch (s
výnimkou Trendu), no samotná správa súkromnej agentúry ARRA je publikovaná na 144 stranách.
Agentúra uznáva, že nie je možné porovnávať neporovnateľné, preto rozdelila vysoké školy a fakulty do
skupín príbuzných odborov, preto len takéto poradie podľa skupín je relevantné. Zverejnenie poradia
všetkých vysokých škôl bez rozdelenia do skupín v Markíze a v Pravde je porovnávanie kvality jabĺk,
hrušiek a sliviek súčasne.
Podobne fakulty boli rozdelené podľa tzv. Frascati manuálu podľa odborov: prírodné vedy, technické
vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske vedy, spoločenské vedy, humanitné vedy. Limitom tohto
rozdelenia, ktoré agentúra uznáva, je, že na niektorých fakultách sa uskutočňujú študijné programy
viacerých odborov. V skupine humanitných vied ďalším limitom je porovnávanie fakúlt filozofických s
teologickými, ba dokonca s umeleckými. Jedným z hodnotených kritérií je aj podiel bežných výdavkov na
študenta, kde bežné výdavky (výška určeného príspevku ministerstva školstva) na študenta napr. filozofie
a výtvarného umenia sú radikálne odlišné v prospech umeleckých odborov, čo znevýhodňuje filozofické
fakulty.
V správe agentúry ARRA nie sú hodnotené Univerzita J. Selyeho a súkromné vysoké školy, pretože, ako sa
píše v správe, sú pomerné nové. Nie je však určená hranica toho, čo je pomerne nové. Katolícka univerzita
v Ružomberku vznikla v roku 2000, teda bola hodnotená činnosť a rast univerzity za necelých päť rokov
vedľa univerzít, ktoré svoju činnosť vykonávajú desaťročia. Preto zaradenie KU v poradí vysokých škôl
rozdelených do skupín príbuzných odborov nie je zlým výsledkom. Medzi 13 vysokými školami, ktoré boli
hodnotené v oblasti spoločenských vied sa KU v Ružomberku umiestnila na 7. mieste. Medzi 11 vysokými
školami, ktoré boli hodnotené v oblasti humanitných vied sa KU v Ružomberku umiestnila na 8. mieste.
Hodnotené kritériá (nie len agentúry Arra) skúmame, pracujeme na ich napĺňaní, ba konáme aj viac,
pretože chceme realizovať svoj sen stať sa špičkovou európskou univerzitou.

Peter�Olekšák
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Encyklika o láske láme rekordy

Encyklika pápeža Benedikta XVI. Deus caritas est láme rekordy predaja. Iba v Taliansku sa podľa
informácií vydavateľstva Libreria Editrice Vaticana v priebehu 5 dní po jej uverejnení predalo 500
000 výtlačkov. „Láska je nielen citom,“ píše pápež, „ale zahŕňa aj vôľu a intelekt tak, aby sme sa
mohli naučiť milovať Boha celým svojím srdcom a celou svojou dušou.“ Rovnakým spôsobom
možno milovať svojho blížneho, i keby nám bol cudzí, alebo dokonca nesympatický. „Ak
sme priateľmi Ježiša a ak sa toto priateľstvo pre nás stane dôležitým, začneme milovať
tých, ktorých miluje Ježiš a ktorí potrebujú našu pomoc.“ TKKBS

Svätá stolica ku karikatúram

Tlačové stredisko Svätej stolice vydalo vyhlásenie ku
karikatúram urážajúcim náboženské cítenie jednotlivých
osôb a celých komunít. „Právo na slobodu myslenia a
vyjadrovania, potvrdené Všeobecnou deklaráciou ľudských
práv, nemôže v sebe zahŕňať právo urážať náboženské
cítenie veriacich. Tento princíp sa vzťahuje na akékoľvek
náboženstvo. Ľudské spolunažívanie vyžaduje atmosféru
vzájomného rešpektu, čo napomáha pokoj medzi ľuďmi a
národmi. Takéto formy roztrpčenej kritiky a výsmechu
iných poukazujú na nedostatok citlivosti a v niektorých
prípadoch môžu vytvárať neprijateľnú provokáciu. Násilné
protestné akcie sú takisto poľutovaniahodné. Reagovať na
urážku nemožno spôsobom, ktorý nie je v súlade s opravdivým
duchom náboženstva. Reálna alebo slovná netolerancia, či už
ako akcia, alebo ako reakcia, nakoniec vždy vytvára vážnu hrozbu
pre pokoj.“ VRSK

Zázrak�na�príhovor�Jána�Pavla�II.?

Rímsky denník Il Messaggero uverejnil článok známeho talianskeho vatikanistu Orazia Petrosilla o zázračnom uzdravení rehoľníčky
dlhé roky trpiacej Parkinsonovou chorobou. Staršia žena, ktorej meno nebolo zverejnené, sa spontánne a úplne uzdravila v apríli
minulého roka po tom, ako sa modlila za svoje uzdravenie na príhovor zosnulého pápeža Jána Pavla II. Lekári si toto uzdravenie
nedokážu vysvetliť.

V istej knihe som čítala o mužovi, nazvem ho pán Ján, ktorý sa z veľkej chudoby dostal k bohatstvu. Rozhodol sa preto s celou
svojou rodinou odísť na dovolenku. Keďže cesta bola drahá, hlava rodiny chcela ušetriť aspoň na strave. Pani Janka napiekla
veľké pecne chleba, nakúpili akciového syra a vybrali sa aj so svojimi dvoma deťmi na dovolenkovú cestu loďou. Loď bola
nádherná. Boli nadšení. Pán Ján pomohol pani Janke na zábradlie, ktoré bolo na čele plavidla a hrali sa na Titanik. Celí
šťastní si aj s deťmi večer sadli ku stolu s chlebom a syrom. Veľmi im chutilo. Druhý deň bol tiež krásny, ale syr s chlebom im
už nespôsoboval taký pôžitok. Nasledujúci deň jedli iba nasilu. Štvrtý deň mali celkom pokazenú náladu, len syr a chlieb,
chlieb a syr. Ani loď im už nepripadala taká krásna. Na ďalší deň sa im aj spolucestujúci začali vyhýbať, pretože ich
pokožka sa začala meniť na farbu syra.
Vtedy�sa�pán�Ján�nahneval,�dupol�nohou�a�povedal: „Aaale čo,�peniaze,�nepeniaze,�dnes�vás�pozývam�do�najlepšej
lodnej�reštaurácie!“
Rodinka�vyskočila�od�radosti,�obliekla�sa�do�krásnych šiat�a�celá�natešená�bežala�k�jej�dverám.�Tie�im�otvoril
hlavný čašník.
„Ukážte�mi,�prosím�Vás,�svoje�cestovné�lístky.“ Vyzval�ich�sucho.
„Ešte�aj�toto?“ Vzdychol�si�pán�Ján. „Čo�som�komu�urobil?“ A�v žalúdku�mu�vyhrávali�Rómovia.�Z�vrecka�vytiahol
pokrčené�lístky,�ktoré�bolo�cítiť syrom.
Čašník�sa�na�ne�pozrel�a�prekvapene�sa�opýtal: „Pán�Ján?“
„Áno,�to�som�ja...“
„Prečo�Ste�prišli�až teraz?�Veď máte�najlepšie�lístky!�V�ich�cene�je�plná�penzia-�raňajky,�obed,�večera�plus
dezert!“
Pani�Janku�kriesili�na�zemi,�deťom�iskrili�očká.
„A�my�sme�sa�celý�ten čas�kŕmili�syrom�a�chlebom....,“ nechápavo�krútil�hlavou�pán�Ján.
Tento�príbeh�mi�pripomína�kresťanov,�aj�mňa�samú,�ktorí�chodia�do�kostola,�možno�sa�aj�modlia,�možno�aj
majú�spoločenstvo,�možno�nie,�a�pritom�zostávajú�vo�svojej�neslobode�a�zviazanosti�bez�toho,�aby�si�vzali
to�bohatstvo,�ktoré�im�Kristus�vydobyl�na�kríži.�Trápia�sa�problémami�v�rodine,�nad�výberom�partnera,�nad
budúcnosťou.�Trpia�pocitmi�menejcennosti,�klamstvami�o�svojom�výzore či�neschopnosti�a�vyzobú
diablovi�všetky�klamstvá�z�jeho�falošnej�ruky.�A�pomoc�je�na�dosah�ruky.�Prečo?�Nevieme�o�nej, či�jej
neveríme�a�nedôverujeme�(máte�desať sekúnd�na�zodpovedanie�otázky)?

VRSK

Monika�Kureková
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Pizza

Ak teda nie ste proti a už minimálne tretí deň nejete rožky, doprajeme si na
úvod letného semestra pečenie a konzumáciu pizze. Je to jedno z
najchutnejších a najvýdatnejších jedál vôbec. V skutku nenáročný taliansky
pokrm, ktorý sme si my Slováci veľmi rýchlo osvojili. Nasledujúci recept
bude veľmi zjednodušený, preto sa mi prosím nesmejte. Neznehodnocujte
prosím 23. stranu tohto čísla prskaním, dotýkaním sa ho mastnými rukami,
prípadne krčením. Za pochopenie ďakujem.

Na�prípravu�dobrej�pizze�je�treba:

-����Korpus�(zmrazené�cesto�-�základ)
- Syr�(je�jedno�aký)
- Salámu�(18�koliesok,�daj�si�nakrájať)
- Paradajkový�pretlak�(stredne�veľkú�konzervu)
- Olivy�(najlepšie�bez�kôstky)
- Šampióny
- Olivový�olej
- Sporák�(zn.�Mora�200)

Prvým krokom k zvládnutiu prípravy je nákup. Nakúp to, na čo máš
a hlavne v pondelok. Rátaj s tým, že ak obetuješ peniaze na
pondelňajšiu pizzu, chuť piva okúsiš najbližšie v piatok. Rozbaľte
korpus z igelitového vrecka. Ak svieti slnko, rozmrazte na okne.
Ak máte k dispozícii mikrovlnnú rúru, rozmrazte to v nej. Ak je
zamračené a dokonca vám chýba i spomínaná mikrovlnka, budete
musieť čakať a jesť až po šiestej hodine večer, čím sa zvyšuje
riziko nahromadenia ďalších nadbytočných tukov vo vašom tele.
Rozmrazený korpus dajte na vopred olejom vymastený plech.
Otvorte konzervu s paradajkovým pretlakom a roztrite ho po
ploche cesta (korpusu). Na to rovnomerne rozsypte nastrúhaný
syr. Z osemnástich koliesok salámy značky Vysočina vyberte 14
najkvalitnejš ích. Každému koliesku salámy nájdite na ceste,
paradajkovom pretlaku a syre svoje miesto. Vidíte sami, že
jedno koliesko vám ostalo, inými slovami povedané, nenašli ste
preň miesto v konkurencii trinástich koliesok salámy značky
Vysočina. Nechajte si ho na nasledujúci deň pre prípad, že by
sa vám zdal rožtek s taveným syrom na desiatu málo. Olivy a
šampióny sú už l en akýms i bonbón ikom na vrchu tohto
pokrmu. Vyhrejeme pec značky Mora 200 zhruba na 230
s tupňov Ce l z i a - nech to má grády. Do vyh r i a t e j pece
vkladáme surovú pizzu. Sledujeme ju dovtedy, kým okrajky
pizze nechytia nádych zlatistej farby. Až vtedy si môžeme
vychutnať tú pravú nefalšovanú študentskú pizzu.
Dobrú chuť!!!

Ako�sa�chovať v�Slovenskej�reštaurá-
cii

Predtým�než vstúpime�do�jednej�zo�slušných�reštaurácií
nášho�regiónu,�treba�si�uvedomiť, že�neprichádzame�na

vlastnú�pôdu.�Je�to�najskôr�podnik�miestneho�podnikate-
ľa,�ktorý�by�bol�veľmi�nerád,�ak�by�ste�sa

v�jeho�reštaurácii�chovali�neslušne.�Treba�preto
dodržiavať všetky�bezpečnostné�predpisy.

-Je�našou�povinnosťou�spýtať sa čašníka, či�má��pre
nás�voľný�stôl.

-�Ak�áno,�usaďte�sa.�Ak�nie,�v�tichosti čakajte,�kým
vám�miesto�uvoľní�najbližší�(najrýchlejší)�zákazník.

-�Menu�(ponuku�dňa)�dlho�neštudujte. Čím�rýchlejšie�si
objednáte,�tým�chutnejšia�bude�vaša�porcia.

-�Pokiaľ nemáte�radi�veľmi�korenisté�jedlá,�nesnažte�sa
vytočiť vrchného čašníka.

-�Nikdy�nevravte, že�sa�ponáhľate.�Následkom�toho
býva�málo�ryže�v�porcii,�pečienka�bez�cibule�a

žalúdočné�vredy�,�ktoré�sa�môžu�vytvoriť vo�vašom
žalúdku.

-�Jedzte�pomaly�a�slušne.�(Neokydať obrus,�nepchať
nedovarené�knedle�do�kvetináča�na�vašom�stole,

nemľaskať.)
-�Máte�vždy�právo�na�reklamáciu.�Ak�ste�však�Slovák

dojete�s�úsmevom.
-�Nelúskajte,�nemávajte,�nekričte�na čašníka.�Každý�prešľap

sa�zvykne�vypomstiť nezmyselnou�prílohou�na�vašom
účte.

-�Poproste�o�účet.�Skontrolujte, či�jedlo�na�účte�sa�zhoduje�s
tým, čo�ste�skonzumovali.

-�Zaplaťte,�poďakujte,�prípadne�pochváľte�miestnu�kuchyňu.
Odíďte�s�úsmevom�na�tvári.
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V skratke

Priznaj sa! Chutí ti jesť, neznášaš február, lístkové cesto, prílišne
dlhé prednášky a smrad premočených topánok spôsobený
postupne sa roztápajúcim snehom. Je február. Mne tiež všetko
lezie krkom, avšak, vždy nás vie poteš iť milé pozvanie
priateľky, či priateľa na pizzu.
Priznaj sa! Pizzu zbožňuješ. Ja ťa už poznám čitateľ. Kvôli
vôni olív a talianskej pizze by si bol(a) ochotný(á) si do
indexu dopísať aj Dejiny Cirkvi 5, 6, 7, 8. Ak ma stretneš,
nepýtaj sa, odkiaľ to všetko viem. Jednoducho ťa poznám
čitateľ. Aj ja som býval tebe podobný, aj mňa bolievali
kríže. To je však už všetko za mnou a onedlho aj za tebou.
Skús obmedziť príjem pečiva a daj si pizzu.




