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V    poslednom období sme svedkami 
zhoršených slovensko–maďarských 

vzťahov. Médiá, možno zámerne, nafu-
kujú medzinárodný „konflikt“ ako bub-
linu. Nikto z nás však nevie, aká veľmi 
vážna je situácia medzi dvoma konkrét-
nymi národmi. Vedia to len „vyvolení“ 
vo vláde. Takisto sme, hlavne my, žur-
nalisti, pozorovateľmi napätých vzťahov 
medzi samotnými študentmi a vedením 
katedry. Dôvod? Ide o stále pretriasanú 
tému odloženého kurčaťa na klávesnici 
v maslabe. Na základe tejto skutočnosti 
sa dobré vzťahy narušili natoľko, že pán 
prodekan zakázal otvoriť masmediálne 
laboratórium. Bude zatvorené, dokiaľ sa 
neprihlási človek zodpovedný za neu-
vážený čin. 
Premiér Robert Fico „vykázal“ maďarské-
ho prezidenta na územie, do ktorého pat-
rí. Náš prodekan zas budúcich novinárov 
vyhnal z prostredia, v ktorom sa snažíme 
tvoriť. Teda väčšina z nás. Možno aj my 
zo situácie robíme slona, no jeden neroz-
vážny krok znevýhodnil najmä študentov, 
ktorí nemajú takmer žiadny prístup na internet či samotný počítač. Potrestať treba. Nebe 
riem. Ale predsa. K dispozícii síce je Zdrojové centrum či tzv. obývačka, ale to je pre-
dovšetkým pre ostatných študentov fakulty. Avšak naša flexibilita a potrebná pohotovosť je  
častokrát sťažená množstvom študentov, ktorí tiež vyhľadávajú internet.
Tak, ako sa premiéri Slovenskej a Maďarskej republiky snažia o vyriešenie konfliktu, tak by 
sme aj my, študenti-žurnalisti, mali nájsť rozumné a všetkým vyhovujúce východisko. Treba 
sa starať o pokoj medzi národmi. Treba sa starať o rozvoj tvorivosti našich študentov.
Napriek všetkému však váš obľúbený a najlepší časopis vyšiel. My sme radi, že je vo vašich 
rukách a čítate prácu (ne)kolegov. Snažili sme sa všetkým vyjsť v ústrety, aby si každý 
jeden z vás zgustol na tom, čo mu vyhovuje.

Petra Janeková
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» Svetlo z podzemia

Katolícku univerzitu a Mest-
ský futbalový klub Ružombe-
rok nespája už len susedstvo. 
Zásluhou Michala Mertinyáka, 
absolventa FF KU v súčas-
nosti zastávajúceho funkciu 
obchodného riaditeľa MFK  
a otca Jozefa Žvandu z UPaC 
sa vytvorila kooperácia.
„Prvé kroky našej spolupráce 
sme začali rozvíjať s Univer-
zitným pastoračným centrom, 
kde mám ešte stále množstvo 
priateľov. Po stretnutí s otcom 
Jozefom sme sa zhodli na tom, 
že by sme sa mohli pokúsiť 
začať našu spoluprácu a po-
stupne ju rozvíjať. Dohodli 
sme sa na mesačnej perio-
dicite našich stretnutí, kde 
organizujeme konkrétne akcie 
pre študentov,“ tlmočí vznik 
zástupca klubu.
Štartujúcim projektom bol futbalový duel, kde súperili výbe-
ry Filozofickej a Pedagogickej fakulty KU. Dejiskom bola plocha  
s umelou trávou v areáli štadióna MFK. 
Pohodová atmosféra radosti z futbalu sa striedala s prívalmi 
bojovnosti. Nad dôležitosťou výsledku zvíťazil priateľský duch 
fair-play.
Účasťou a zároveň symbolickým úvodným výkopom poctil túto 
športovú udalosť aj dekan FF KU Imrich Vaško. Zaspomínal si 
tak na svoje študentské časy, keď, ako sám vraví, bol vášnivým 
futbalistom.
Ďalšou akciou v rámci tejto súčinnosti bola beseda o hre hier  
v priestoroch UPaC spojená so sledovaním zápasu Ligy majs-
trov. O svoje skúsenosti s profesionálnym futbalom sa podelili 

» Futbal zjednocuje
zaujímaví hostia z radov MFK. 
Na akademickú pôdu zavíta-
li asistent trénera Pavel Cha-
loupka, generálny manažér 
klubu Jiří Steinbroch, hráči  
zo súčasného kádra Štefan Zošák  
a Marek Bakoš. Pozoruhodné 
boli najmä postrehy a spomí-
nanie bývalého 20-násobné-
ho česko-slovenského repre-
zentanta, účastníka MS 1982  
v Španielsku a najlepšieho 
strelca česko-slovenskej ligy 
v sezóne 1982/83 Pavla Cha-
loupku.
Podujatia si našli odozvu a tak 
sa v mesiaci november pripra-
vujú ďalšie. Lákadlom by mali 
byť neoficiálne majstrovstvá 
Ružomberka v stolnom futba-
le, kde sa bez kopačiek pred-
vedú aj hráči MFK, či priateľský 

zápas výberu KU proti Fanklubu Ružafans. Určite budú pokračo-
vať aj spoločné sledovania súbojov Ligy majstrov.  
Ponuka možností sa tu nekončí. Obchodný riaditeľ Michal Merti-
nyák predstavuje svoju víziu: „Chceme dať mladým ľuďom pries-
tor, aby nachádzali aj pri futbale svoje možnosti a aby rozvíjali 
svoje schopnosti v spolupráci s nami. Študenti žurnalistiky nám 
môžu pomôcť pri obsahovom napĺňaní našej webovskej stránke či 
nášho, mimochodom  na Slovensku najlepšieho, bulletinu.“
Žiada sa ceniť si prácu zainteresovaných.
„Snažíme sa hľadať možnosti pre študentov,“ vraví otec Jozef 
Žvanda a dúfa, že: „Futbal, ktorý je naozaj krásnou hrou, nám 
pomôže budovať aj krásu ľudského ducha.“

(text, foto: jp)

Vo štvrtok 15.novembra sa na pôde Filozofickej fakulty uskutočnil seminár Katedry žurnalistiky o hodnote náboženských samizdatov 
pred rokom 1989. Pozvanie prijali riaditeľ Karmelitánskeho vydavateľstva na Slovensku Michal Holeček, žilinský dekan – Ladislav 
Stromček a poslanec NR SR František Mikloško. 
Podujatie sa konalo pri príležitosti piateho výročia Katedry žurnalistky FF KU a bude z neho vydaný zborník.
Samizdatová produkcia bola vždy spätá s aktivitami tajnej cirkvi. Za jej „generálov“ označil František Mikloško Silvestra Krčméryho 

a Vladimíra Jukla. Obaja spomenutí boli za svoju činnosť a presved-
čenie režimom odsúdení na štrnásť rokov. Ani taký dlhý pobyt  
vo väzení nezmenil nič na tom, že ich prvé kroky na slobode viedli  
na omšu do jezuitského kostola.
Prvý náboženský samizdat vôbec, sa volal Orientácia. Bol vydávaný 
od roku 1973 skupinou spišských kňazov. Keďže vychádzal v počte 
približne 20 kusov, jeho zameranie bolo len lokálne. Celoslovenský 
charakter mal až samizdat Náboženstvo a súčasnosť, ktorý vychádzal 
od roku 1983. Jeho prvú redakčnú radu tvorili Ján Čarnogurský, Mar-
tin Lauko a František Mikloško.
Svojpomocné publikovanie v ére totalitného režimu si žiadalo nad-
šencov bez akýchkoľvek nárokov na odmenu. Život týchto skupiniek 
ľudí bol sústavne monitorovaný Štátnou bezpečnosťou a v bytoch 
mali neraz umiestnené odpočúvacie zariadenia. Pocit vnútorného 
oslobodenia bol však silnejší než strach z represií.
Ako uzavrel František Mikloško, budovali sa malé spoločenstvá, ktoré 
vytvorili veľkú a silnú sieť, ktorá mohla po Nežnej revolúcii vykročiť  
z podsvetia na denné svetlo.

(mk, foto: internet)
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» Na slovíčko s režisérom Kultúru v Ružomberku sa snažia oživiť aj študenti Katolíckej univerzity. Jedným z takých-

to pokusov bol aj večer s Patrikom Lančaričom, režisérom filmu Rozhovor s nepriateľom. 
Všetko sa začalo premietaním, po ktorom nasledovala beseda. V Relax klube sa tak hos-
tia dozvedeli, ako sa môže nízkorozpočtový (len 16 miliónový) film stať súčasťou anglic-
kého rebríčka najdôležitejších filmov Európy. Patrik Lančarič vysvetlil, ako vznikal prvý 
slovenský film, ktorý sa natáčal v Jánošíkových dierach, v zime. Nezabudol spomenúť 
aj „suveníry“, ktoré si z neho herci nedobrovoľne odniesli. Bol to napríklad zápal pľúc  
u herečky Moniky Hilmerovej alebo zmodrané prsty u Borisa Farkaša. Rozhovor s nepria- 
teľom je natočený podľa rovnomennej predlohy Leopolda Laholu. Tvorcovia sa ju najmä  
z úcty k autori snažili nezmeniť. Patrik Lančarič na besede priznal, že počas celého natá-
čania nad sebou cítili Laholovu ruku, ktorá na nich dozerala. Keďže film vznikol bez 
podpory ministerstva kultúry, teda len zo zdrojov tvorcov, všetci herci v ňom účinkovali 
bez nároku na honorár. Medzi nimi bol Boris Farkaš, a dokonca aj Štefan Kvietik, ktorý 
sa tak objavil vo filme po pätnástich rokoch. Okrem predstavenia filmu a diskusie sa  
v Ružomberku aj krstil sountrack k Rozhovoru s nepriateľom. Ale keďže šampanské by 
k tomuto filmu vôbec nepasovalo, použli na krst ten najsymbolickejší materiál – sneh. 
Práve on zohral vo filme, ale aj pri samotnom natáčaní hlavnú úlohu, na ňom celý film 
rástol a padal.
(text,foto: vf)

Voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univer-
zity (AS FF KU) sú po štyroch rokoch opäť realitou. Chod univerzity  
a predvolebnú situáciu priblížil súčasný predseda AS FF KU Ján Hrkút. 
„Vysoká škola a fakulta fungujú na báze akademickej samosprávy. 
Študenti, učitelia aj vedeckí pracovníci si môžu voliť svojich zástupcov  
do najvyššieho orgánu akademickej samosprávy, ktorým je akademic-
ký senát. Voľby zástupcov do AS FF KU sú stanovené na 4. december 
2007. Učitelia, vedeckí a výskumní pracovníci si zvolia siedmich zástup-
cov, študenti štyroch. Nový senát, ktorý z decembrových volieb vzíde, 
si bude konštituovať vlastné orgány (predsedníctvo, komisie). „Mojou 
úlohou ako odchádzajúceho predsedu AS FF KU je zvolať prvé zasad-
nutie novozvoleného akademického senátu. Plánujem tak urobiť hneď 
po voľbách,“ dodáva. Otázka počtu kandidátov a ich konkrétnych mien 
bude známa 30. novembra. Volebná komisia po svojom zasadnutí zve-
rejní mená platne navrhnutých kandidátov, z ktorých si zamestnanecká 
a študentská komora zvolia svojich zástupcov. Tí budú akademickú obec 
zastupovať v štvorročnom funkčnom období, teda do roku 2011.

(aď)
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Ideálny štát - to bol názov prednášky, ktorú 
si študenti FF KU mohli vypočuť v stredu 24. 
októbra. Viedol  ju Patrik Kolesár, ktorý pre-
zentoval svoju teóriu Slobodnej spoločnos-
ti. V prednáške o ideálnom štáte vychádzal  
z práce Ideálny štát – žiadny štát: O rene-
sancii myšlienky štátu nočného strážnika  
v súvislosti s procesom európskej integrácie. 
Hlavnými problémami, ktorými sa zaobe-
ral, bolo vymedzenie pojmu štát, jeho vzťah  
k spoločnosti a idea slobodnej spoločnosti. 
Celá teória bola založená na prezentácii trhu, 
osobnej slobody a vlastníctva.
Ideálny štát bola len prvá prednáška. Budú 
nasledovať témy ďalšie, ako napríklad Cena 
štátu a Občianska spoločnosť, na ktorých 
vystúpia aj zástupcovia Iness – Inštitútu  
pre ekonomické a spoločenské štúdiá. 
Patrik Kolesár je koordinátorom právneho 
centra Collégium liberum iudicium. Je to 
novovzniknuté právne centrum Nadácie Frid-
richa Augusta von Hayeka. Hlavným posla-
ním kolégia je vytvorenie zázemia pre libe-
rálne zmýšľajúcich študentov humanitných  
a sociálnych vied.  

(vf)INDOOR

» Voľby do akademického senátu už čoskoro



V novom akademickom roku
pripravujeme... 
• POŽEHNANIE UPaC
• pravidelné sväté omše
• mládežky s hosťami
• sviatosti zmierenia
• duchovné rozhovory
• „pomisijnú“ duchovnú obnovu
• požehnanie izieb
• školu duchovného života
• 2 týždne so sv. Teréziou z 
Lisieux
• 2 týždne s bl. Pierom Giorgim 
Frassatom
• školu rodiny
• zájazd Wadowice–Osvienčim
• historický ples v dobových 
kostýmoch
• festival „Jeden svet“
• filmové večery
• dopolnočné maratóny
• turistiku
• športové večery v telocvični
• turnaj v Kalčete
• turnaj v Človeče
• posedenia pri čaji v Čajke,  

  v UPABe
• a veľa, veľa spoločnej zábavy,   
oddychu
Kedy? 
Dozviete sa na nástenkách a  

  na upac.ku.sk
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» UPaC oslavuje 5. výročie

text: Jakub Chochula
foto: upac.ku.sk

Pondelková mládežka v rybárpoľskom Kostole Svätej Rodi-
ny bola čímsi výnimočná. Niesla sa v duchu 5. výročia vzniku 
Univerzitného pastoračného centra na pôde Katolíckej univer-
zity. Svojou prítomnosťou nás okrem iných poctil aj spišský 
diecézny biskup František Tondra, členovia vedenia KU na čele  
s rektorom Borisom Banárym, ďalej dekan FF Imrich Vaško, 
kvestor KU Pavol Budaj a taktiež riaditeľ Cirkevného gymnázia 
sv. Andreja Stanislav Bella. 
Počas liturgie o. biskup vyzdvihol osobnosť sv. Jozafáta, ktorého 
si cirkev v týchto dňoch uctieva. Sv. Jozafát – biskup, mučeník 
- sa zaslúžil o pomoc pri zjednocovaní pravoslávnych veriacich  
s katolíckou cirkvou. Otec biskup tu prízvukoval žiť z koreňov 
Cirkvi, ktorú ustanovil Ježiš Kristus a zveril ju sv. Petrovi. „Treba 
priniesť obetu vernosti Ježišovi Kristovi, odolať ‘lákavým 
teóriám’ iných“, dodal na záver. Po svätej omši boli následne 
požehnané vynovené priestory UPaC a o. biskup poskytol rozho-
vor, v ktorom sa vyjadril k otázkam mladých študentov.
Správcu UPaC o. Jozefa sme sa opýtali, ako prežíval večer  
5. výročia vzniku UPaC: 
„Osobne som to prežíval s radosťou a s vedomím, že dielo UPaC 
pomaly s Božou pomocou rastie a že sa všetci členovia snažia pri-
spievať k duchovnému rastu nášho univerzitného spoločenstva. 
Sme si vedomí aj svojich obmedzení, ale všetko dávame do rúk 
Božej prozreteľnosti. Veľmi ma potešil o. biskup svojou ústreto-
vosťou, srdečnosťou a priamosťou. Taktiež ma potešila prítom-
nosť vedenia univerzity na čele s p. rektorom a študenti, ktorí  
s radosťou prežívali liturgiu, ale aj spolubratia kňazi i spolupra-
covníci UPaC a vedomie, že vždy sa o nich môžem oprieť. Toto 
vedomie je pre mňa obrovské šťastie a som Pánovi vďačný.“

text: o. Jozef Žvanda

Už je tomu viac ako rok, keď sa u nás, na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku kona-
li prvé ľudové misie. Vtedy medzi nás prišli pátri redemptoristi spolu so svojou misijnou  
skupinou Rieka života.
Na začiatku nového akademického roka, v poradí už siedmeho, sme sa pokúšali s Božou 
pomocou „prehĺbiť a zakoreniť sa v láske“. Ľudové misie trvali na KU celý týždeň a pre 
všetkých nás to bola nová a veľká skúsenosť. Rovnako aj pre samotných pátrov misionárov.  
Aj oni zažívali niečo celkom nové. Bola to ich prvá skúsenosť s misiami na pôde univerzity.  
A myslím si, že ich snaha a úsilie sa vydarili. Každý deň sme sa stretávali na svätých omšiach, 
v Kostole svätej Rodiny za Váhom v Rybárpoli a v kostole jezuitov na Námestí Andreja Hlinku. 
Misionári sa stretli aj s pedagógmi jednotlivých fakúlt, s vedením univerzity. Členovia Rieky 
života, medzi ktorými boli aj mladí z Kazachstanu a dobrovoľník zo Škótska, kreatívnym 
spôsobom evanjelizovali po chodbách fakúlt KU a študentských domovoch. Vrcholom všetké-
ho bola záverečná svätá omša v nedeľu 1. októbra 2006  v Kostole svätej Rodiny, počas ktorej 
bol aj posvätený misijný kríž, ktorý dnes zdobí steny „Čajky“ - čajovne v priestoroch UPaC. 
Misijný kríž nám dnes sprítomňuje milosťami naplnené dni na KU spred jedného roka.  
A sprítomňujú nám ich aj samotní pátri redemptoristi, ktorí sú opäť medzi nami, na tzv. post-
misijnej duchovnej obnove. V dušičkovom období sa opäť usilujeme zatiahnuť na hlbinu. Pro-
stredníctvom uvažovania nad evanjeliovými blahoslavenstvami sa chceme stať, podobne ako 
pred rokmi mladý Pier Giorgio Frassati, mužmi a ženami blahoslavenstiev. Možnosť stretnúť 
sa s Kristom, ktorý v týchto dňoch prechádza našou univerzitou, podobne ako kedysi Jeru-
zalemom či Jerichom, má každý z nás. Každý deň tu bola svätá omša, napoludnie v kostole 
jezuitov a večer o 19.30 v rybárpoľskom kostole. Jeden večer sme sa stretli v Aule Jána Pavla 
II. najprv s Riekou života a potom so samotným Ježišom Kristom počas slávenia svätej omše. 
Duchovná obnova, počas ktorej bolo možné prijať sviatosť zmierenia alebo nájsť si čas na 
duchovný rozhovor sa skončila vo štvrtok 8. novembra večer. 
Dúfam, že tieto dni boli pre nás požehnanými dňami, aby na našej Katolíckej univerzite zavial 
opäť čerstvý vánok Ducha Svätého.

» Pátri redemptoristi opäť medzi nami

Modlitba požehnania UPaC
Všemohúci a večný Bože, ty si zveril ľuďom celý svet a praješ 
si, aby veci, ktoré si stvoril, užívali na spoločné dobro všetkých 
a tak si vzájomne preukazovali službu lásky. Preto zošli svo-
je požehnanie na priestory Univerzitného pastoračného centra 
biskupa Jána Vojtaššáka a na tých, ktorým majú slúžiť tieto 
priestory. Sprevádzaj ich svojou milosťou, aby stále lepšie spo-
znávali teba, najvyššie dobro, a úprimne milovali svojich bratov 
a sestry. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.  AMEN.
(prevzaté z Modlitebníka)
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» Sté vyročie černovskej masakry v znamení politiky

V exkluzívnom prostredí zámku Neuwaldegg, asi 45 minút od Viedne, sa v dňoch 
od 12. do 14. októbra konala konferencia na tému „Vývoj mediálnej scény strednej 
Európy“. Usporiadal ju Občiansky inštitút v spolupráci s Rakúskou spoločnosťou  
pre európsku politiku (OGE) a Evropa clubom Brno pod záštitou senátorky  
MUDr. Aleny Venhodovej. Pôvodným zámerom bolo pozvať spolu 40 mladých ľudí  
z Rakúska, Slovenska, Českej republiky a Maďarska, študujúcich žurnalistiku  
alebo pracujúcich v oblasti médií. 
Nie všetko však išlo podľa plánu. V období, keď bola maďarská otázka asi naj-
horúcejšia, sme cestujúc do Viedne uvažovali – Martin, Tomáš a ja – napríklad aj  
o diskusii na túto tému s našimi južnými kolegami. Chceli sme sa najmä dozvedieť, 
ako to vnímajú oni. Veľkým sklamaním teda bolo, že z Maďarskej republiky sa 
konferencie nezúčastnil nik. Slováci a Česi zato tvorili takmer 95% zúčastnených. 
Napriek tomu ostali jazykom prednášok angličtina a nemčina, jedna z hlavných 
podmienok organizátorov.
Uvítací piatkový večer sme všetci spoločne strávili na poschodí zámku vo vášnivej 
debate pri vynikajúcom víne a znamenitom jedle. 
Sobota bola programovo vskutku náročná, najmä prvá prednáška poľského pub-
licistu Macieja Ruczaja na tému „Čo sa v poslednom čase zmenilo?“ dala všet-
kým zabrať. Poslucháčom sa snažil objasniť situáciu v Poľsku krátko pred voľbami. 
Najčastejšie spomínal 

kontroverzného šéfredaktora druhého naj-
predávanejšieho denníka Gazeta Wyborcza („Volebné noviny“) Ada-
ma Michnika a neobišiel ani ultrakonzervatívne katolícke Rádio Mária  
a jeho riaditeľa pátra Tadeusza Rydzyka. 
Program pokračoval Matyášom Zrnom z Českej republiky. Ťažiskom 
jeho témy boli pracovné skúsenosti z ČT. Budúcim novinárom pouká-
zal na situáciu v zahraničných novinách Frankfurter Allgemeine, ktorú 
porovnal s domácimi MF Dnes a Lidovými novinami. Rozdiel je podľa 
neho najmä v stálosti, totiž kým v nemeckých sú redaktori na poste  
20 rokov, v Čechách sotva dva.
O situácii na Slovensku prišiel namiesto zaneprázdneného Štefana Hrí-
ba rozprávať publicista a literárny vedec Peter Zajac. Zhrnul nám dobre 
známe fakty o STV, SRo, Domino fóre, premiérovi Ficovi a jeho vzťahu 
k médiám. Dotkol sa aj koncesionárskych poplatkov, na ktoré dlhšiu 
chvíľu nevedel nájsť nemecký ekvivalent. Ním sa dopoludňajší blok 
uzavrel. Ten poobedný však pokračoval bez nás a, ako sme sa neskôr 
dozvedeli, aj bez mnohých ďalších  účastníkov, ktorí, podobne ako my, v malých skupinách objavovali krásy Viedne, no pritom 
nezabudli diskutovať, polemizovať, dozvedať sa...
Zakončením konferencie bola v slnečné nedeľné ráno hodina otázok a odpovedí s Matyášom Zrnom a Dr. Gerhardom Bauerom pod 
vedením moderátorky z OGE. Svoju pozíciu však nezvládla a taktovku hneď prevzal jeden z účastníkov, český emigrant, ktorý hostí 
zahltil scestnými otázkami.
Rozpačitý začiatok predvídal rovnako rozpačitý koniec. Ako sme sa na ceste domov opäť zhodli, síce sme sa dozvedeli, ako to 
momentálne v strednej Európe vyzerá, nedopracovali sme sa však k samotnej téme Kam mediálna scéna vlastne smeruje. Povzbu-
dením nám však môžu byť slová Dr. Bauera – „Ste zvedaví, ostaňte zvedavými!“, ktorými celú konferenciu uzavrel.

(text, foto: Mariana Šarpatakyová)

Po sto rokoch, 27. októbra 2007, si ľudia uctili obete tragédie v Černovej.  
Na pietnej akcii sa zúčastnili okrem predstaviteľov mesta Ružomberok aj 
zástupcovia Cirkvi a slovenskej politiky. Medzi nimi aj prezident Ivan Gašpa-
rovič, Anna Belousovová alebo Stanislav Janiš. Súčasťou programu bola sláv-
nostná omša, ktorú celebroval arcibiskup Ján Sokol a biskup František Ton-
dra. Keďže kostol nedokázal poskytnúť miesto pre všetkých návštevníkov, 
celá omša bola premietaná aj na veľkoplošnej obrazovke. Po nej nasledovalo 
kladenie vencov na pomník obetí černovskej tragédie a príhovory prítomých 
osobností. Rečníkmi boli historici, ale aj politici. Medzi poslednými vystúpil 
jeden z najväčších pútačov celej pietnej akcie – Ján Slota, ktorý okrem 

tragédie spomenul aj súčasnú politiku, vzťahy s Maďarskom a svoje 
postrehy z prvotného osídľovania územia Slovenska. 
Okrem toho bol pripravený kultúrny program. Folk-
lórny súbor tancoval a spieval ľudové piesne pred rodným domom Andreja Hlinku, ktorý bol 
počas celého dňa sprístupnený verejnosti. Návštevníci si v ňom mohli kúpiť aj knihy černovské-
ho rodáka Antona Laučeka. Neskôr nasledovala slávnostná akadémia. Počas celého upršaného 
dňa viali vo vzduchu slovenské zástavy. Väčšina z nich mala veľký nápis SNS.

(text: Veronika Folentová, foto: Mária Minichová)

» „Ste zvedaví, ostaňte zvedavými!“
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125. výročie narodenia Juraja 
Janošku si v Liptovskom Mikulá-
ši pripomenuli 9. novembra 2007 
odborným seminárom a sláv-
nostným koncertom NOVOHRAD 
- LIPTOV, blízky spevom - blíz-
ky srdcom. Na seminári vystúpili 
odborníci s prednáškami o živote  
a diele rodáka zo Sielnice, jeho 
politickej kariére, práci novohrad-
ského župana a odbojového pra-
covníka, ako aj priekopníka sloven-
skej turistiky. Spomienku umocnilo 
aj položenie vencov k jeho hrobu  
na Vrbickom cintoríne a koncert 
Matičného spevokolu z Lučenca, 
žiakov a pedagógov zo Základných 
umeleckých škôl z Lučenca aj z Lip-
tovského Mikuláša.   
(eo)
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V prvom rade kňaz a mediálny odbor-
ník. Rodák z Poľska, no svetobežník 
ovládajúci štrnásť svetových jazykov. 
Nositeľ dvoch cien Muž roka, v roku 
2001 nominovaný na Nobelovu cenu. 
Na Slovensku dostal Medzinárodné 
ocenenie Slovenskej akadémie vied. 
Jediný kňaz v rodine, no nikdy nepo-
chyboval, že toto je jeho cesta. Pro-
fesor prednášajúci na niekoľkých sve-
tových univerzitách, garant v odbore 
žurnalistiky na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku. 

Prof. Doc. Tadeusz Zasępa, PhD.

Som sám, aby iní neboli sami

Je to už šesťdesiatjeden rokov, čo sa  
u našich severných susedov narodil oby-
čajný chlapec, s ktorým mal Boh veľké plá-
ny. Jeho múdrosť a pokora sa raz mali stať 
neoceniteľnými nielen pre jeho študentov, 
ale pre všetkých, čo dokážu načúvať sile 
osobnosti tohto muža. Korene profeso-
ra Zasępa možno nájsť v silne katolíckej 
Čenstochovej, tradícia ktorej ho ovplyvnila 
na celý život. „Moje detstvo bolo veľmi pek-
né. Vyrastal som v Čenstochovej, neďaleko 
kláštora Matky Božej, vzdialeného od môj-
ho rodného domu tri, štyri minúty. Boli sme 
tradičná rodina. Mal som troch súroden-
cov. Rodičia veľmi chceli, aby sme chodili 
do školy a učili sa. Boli sme, samozrej-
me, slobodné deti, nikto nám nedikto-
val, čo máme robiť, ale rodičia sa snažili,  
aby sme sa učili, a zvlášť jazyky. Všetky 
školy, základnú a strednú školu, som skon-
čil v rodnom meste a potom som si uvedo-
mil, že chcem byť kňazom. Slúžiť ľuďom, 
to bola na začiatku moja motivácia. Dnes 

je tá finálna motivácia taká, že som síce 
sám, ale som sám, aby iní neboli sami,“ 
hovorí o svojom detstve a poslaní profe-
sor Tadeusz Zasępa.  Na otázku, či sa už 
odmalička chcel stať kňazom odpovedá: 
„Viete ja som nechcel byť len kňazom. 
Chcel som byť lekárom a kňazom. Potom, 
keď som maturoval, som zistil, že to by 
trvalo veľmi dlho. Šesť rokov na medicíne 
a šesť rokov v seminári. Tak som si vybral 
kňazstvo a som veľmi šťastný. Nikdy som 
to neoľutoval. Ani jednu sekundu v živote 
som nepomyslel na to, že som možno uro-
bil zle. Ďakujem Pánu Bohu, že mi dal tú 
milosť. A tiež je krásne, že môžem spojiť 
kňazstvo s vedou.“ A ako reagovali rodi-
čia, keď im syn oznámil svoje rozhodnutie? 
„Bolo to veľmi ťažké. Komunizmus bol veľmi 
ťažký. Mohli sme sa síce učiť, ale vyučova-
nie ešte nie je všetko. Dôležitý je duchovný 
rozvoj. Moja rodina mi dala veľa, to bolo 
pozitívne. Môj otec bol politický väzeň 
v rokoch 1952 – 1956, preto sa bál, keď 
som sa rozhodol. Ale mal som veľa opti-
mizmu a odvahy, preto som si nevšímal 
ťažkosti,“ zanietene odpovedá. 

Médiá boli kedysi tajomstvom

Za štúdiami sa mladý študent pobral  
do Krakova, kde strávil šesť rokov v semi-
nári. „Za kňaza som študoval v Krakove 
neďaleko Wawelu, kam som chodieval kaž-
dý deň. Dá sa povedať, že tradícia Krako-
va a Poľska je v mojom srdci,“ spomína.  
Tri roky strávil prácou vo farnosti, no bis-
kup v ňom videl veľký potenciál, preto ho 
poslal študovať na Katolícku univerzitu 
v Lubline. „Jeho prvý úmysel bol, že keď 
skončím doktorát (teológiu), tak sa vrá-
tim do Čenstochovej a budem tam pra-
covať. Ale keď som začal študovať, mal 
som skúsenosť s cudzími jazykmi, takže 
sa ukázalo, že môžem pomáhať na uni-
verzite. Organizoval som konferencie, pre-
kladal som... Potom ma rektor zamestnal 
ako zodpovedného za zahraničné vzťahy,“ 
spomína profesor, ktorý dnes prednáša  
na rôznych univerzitách po celom svete. 
Práve jeho práca mu umožnila veľa cestovať 
a hľadať napríklad aj finančné prostriedky 
pre univerzitu. Tá totiž nemala žiadnu pod-
poru od štátu. Rovnako za prácou sa raz 

text: Jana Jurčišinová

foto: archív Tadeusza Zasępa
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Cirkev ma naučila
chápať médiá



vybral do Ameriky, kde sa však nakoniec 
zdržal dlhšie, ako predpokladal. „Odišiel 
som do USA. Ale vojenský stav ma chy-
til v Amerike, preto som sa nemohol vrá-
tiť do Poľska. Musel som tam niečo robiť. 
Pomocou jedného riaditeľa rozhlasu som 
sa rozhodol, že budem študovať médiá.  
Pre mňa to bolo úplne cudzie, no on ma 
nejako prehovoril. Potom som zistil, že to 
bolo dobré riešenie.“ Dá sa teda povedať, 
že k štúdiu masmédií sa dostal profesor 
Zasępa náhodne. Sám dokonca priznáva, 
že k nim nemal žiaden špeciálny vzťah: 
„Nemôžem povedať, že by som k nim mal 
osobitý vzťah. Veľa som čítal, no v tom 
čase boli médiá skôr tajomstvo. Poznal 
som rádio, ale nikdy som tam nebol, aj keď 
ma to zaujímalo, ako to funguje a podob-
ne, chcel som ísť do rádia, ale nikdy sa to 
nestalo. Začalo sa to až v Amerike. Dnes sa 
už veľmi zaujímam o médiá a treba povedať,  
že práve Cirkev ma naučila ich chápať. Cir-
kev ponúka priestor na mediálne vzdeláva-
nie. Ona hovorí aj o potrebe formovania ľudí 
k médiám, aby im rozumeli. Etika reklamy 
a etika internetu sú veľké dokumenty, kto-
ré hovoria o najnovších médiách. Bez Cir- 
kvi by svet nerozumel médiám, chápal by 
ich len ako technický prostriedok. Cirkev 
ich však chápe mravne. Ako službu človeku 
a pravde. Povzbudiť človeka mravne, inte-
lektuálne, esteticky, nábožensky.  Viem, 
že sú médiá komerčné, ktoré zabúdajú  
na niektoré zásady, ale vďaka Cirkvi ešte 
stále existujú také, ktoré slúžia človeku. 
Som presvedčený, že médiá sú pod glo-
bálnym a finančným vplyvom, no aj tak 
nemám strach, lebo to neplatí pre všetky. 
Nebojíme sa, lebo slúžime človeku.“ 

Bez prístupu k informáciám niet roz-
voja

Posolstvo kňaza a vedomosti v mediálnej 
oblasti zúročuje Prof. Doc. Tadeusz Zasępa, 
PhD., dodnes. Ako masmediálny odborník 
dnes prednáša na univerzitách po celom 
svete aj o úlohe a vplyve Cirkvi v mediál- 

nej sfére. 
„ P ô s o b í m 
v Amerike, 
A n g l i c k u , 
N e m e c k u , 
tu na Slo-
v e n s k u ,  
v Poľsku ale 
tiež z času 
na čas idem 
do lotyšskej 
Rigy a už 
n i e k o ľ k o -
krát som bol  
aj na Ukra-
jine. Európa 
východná , 
z á p a d n á 
a, samozrej-
me, Ame-

rika. Tam to mám rád. Američania sú 
veľmi dobre organizovaní. Je to veľmi 
dobrý národ,“ vymenúva svoje pôsobiská 
profesor, ktorý už získal niekoľko pres-
tížnych medzinárodných cien, dokonca 
bol v roku 2001 nominovaný na Nobelovu 
cenu. Keďže bol odmalička rodičmi vedený  
k štúdiu jazykov, nemá problém s komu-
nikáciou. Počas rokov cestovania a vzde-
lávania si svoje jazykové vedomosti ešte 
rozšíril. Dnes hovorí štrnástimi svetovými 
jazykmi. „Angličtina, nemčina, španielčina, 
taliančina, latinčina, slovenčina, poľština, 
lotyšský, ukrajinský  či holandský jazyk,“ 
vymenoval niekoľko z nich a pokračuje, 
„najťažší bol ten posledný, to je veľmi 
cudzí jazyk, aj keď sa podobá nemčine.  
Pre mňa je cudzí jazyk možnosť komuniká-
cie. Je to možnosť kontaktovať ľudí. Nech-
cem povedať, že moja gramatika je perfekt-
ná, to nie, ale to nie je taký veľký problém. 
Predovšetkým je to možnosť komunikova-

nia s ľuďmi. Ak nepoznáte jazyk, nemôžete 
s nimi hovoriť.“ Túlavé topánky a túžba 
odovzdať svoje vedomosti aj susedom ho 
pred niekoľkými rokmi priviedli na Slo-
vensko. Spomína si na to takto: „Bolo to 
v roku 1992. Otcami biskupmi sme boli 
pozvaní do Spišskej kapituly, kde sme prišli 
na prednášky. Keď som si všímal tých ľudí, 
ako počúvajú a koľko entuziazmu majú, 
tak som si povedal, že to je to miesto, kde 
treba pomáhať. Potom ma pozvala Trnav-
ská univerzita. Na tej som učil postgradu-
álne štúdium žurnalistiky. Tam som stretol 
veľmi zaujímavých ľudí, s ktorými mám 
dodnes vzťah. Jedným z nich bol aj pro-
dekan Peter Olekšák alebo riaditeľ rádia 
Lumen Juraj Spuchľák. Keď sa stretávam 
s týmito študentmi, vládne medzi nami 
rodinná atmosféra.“ A ako sa svetozná-
my profesor dostal na Katolícku univerzitu 
v Ružomberku? Podľa jeho vlastných slov 
k nám prišiel z Trnavy, na pozvanie vtedaj-
šieho rektora KU a otcov biskupov. „Prijal 
som to, lebo táto univerzita má veľké šan-
ce napredovať,“ začína svoje rozprávanie 
o Katolíckej univerzite profesor Tadeusz 
Zasępa a pokračuje. „Systém vyučovania 
sa dá porovnávať s univerzitami západných 
krajín. Problémom môže byť to, že je nová. 
Univerzita potrebuje veľa času. Za tie roky, 
čo funguje, sa tu tak veľa pozitívneho sta-
lo,  že to obdivujem. Je to veľmi veľká 
vec. Pozitívne chápem aj to, že v univer-
zite je prítomná všetka skúsenosť Cirkvi.  
Tá od stredoveku viedla tieto inštitúcie. 
Celá táto skúsenosť žije v dokumentoch 
Cirkvi a stala sa podstatou zakladania  
a počiatku Katolíckej univerzity v Ružom-
berku. Všetky tie roky a tá tradícia sú prí-
tomné v tejto univerzite. Vaša univerzita 
je výnimočná. Všetci študenti, profesori sú 
výnimoční, treba ich milovať.“ Ku kritike  

zumag
8

interview



na našu univerzitu, ktorú je v poslednom 
čase počuť častejšie, sa stavia svojsky. 
„Nemám rád, ak počúvam neopodstatnenú 
kritiku. Možno nie sme dokonalí, samozrej-
me, že sme ľudia, ale tak veľa sa tu už uro-
bilo a veľa sa robí. Na medzinárodnej kon-
ferencii v Smoleniciach som sa teraz stretol  
s absolventmi žurnalistiky a prítomní hostia, 
profesori z Belgicka, Japonska a Nemecka, 
mi hovorili, že tí vaši študenti žurnalistiky 
sú veľmi perspektívni. No nie je to krás-
ne počuť? Naši študenti diskutovali, kládli 
otázky... Som šťastný, keď počujem takú-
to chválu. Som šťastný, ak niekto publi-
kuje, ak praxuje v redakciách a podobne, 
to je radosť. O žurnalistike viem najviac, 
lebo tu vyučujem, ale viem, že aj ostatné 
fakulty robia veľa. Obdivujem to, čo sa tu  
za šesť rokov stalo. V takom krátkom čase  
a univerzita začala od nuly,“ hodnotí pokroky 
našej alma mater pedagóg a kňaz pôsobia-
ci na mnohých zahraničných vysokých 
školách. Ružomberskí študenti mu prirástli  
k srdcu a predpovedá im veľkú budúcnosť: 
„Budúcnosť je svetlá, ak je dobrá príprava 
teraz. Keď  budete dobre vedieť túto disci-
plínu, ako odborníci. To, že ste katolíci žur-
nalisti, to je len plus, lebo máte etiku. Viete,  
že slúžite človeku, že vašou hlavnou úlo-
hou je hľadať pravdu pred Bohom a Cirk-
vou. Viete využiť dokumenty Cirkvi. Ona je 
jediná inštitúcia, ktorá ich vydala desiatky. 
Venuje sa človeku a vydáva veľa doku-
mentov aj na tému médiá. Už v roku 1957 
bola Encyklika pápeža Pia XII. napísaná  
na tému médií. Cirkev už dávno hovorila, 
že bez prístupu k informáciám niet rozvo-
ja.“ Prítomnosť i budúcnosť slovenských 
médií hodnotí profesor Zasępa kladne. 
Upozorňuje však, že ani slovenské médiá 
sa nevyhli globálnemu vplyvu, ktorý sa 
prejavil predovšetkým vo finančnej oblas-
ti. „Médiá chcú mať všetko lacné, jedno-
duché a dobre predajné. Ukazujú človeka  
z najhoršej stránky, nielen z vonkajšej,  
ale i z vnútornej. Myslím si však, že pomaly 
aj oni zistia, že sa to musí zmeniť. To je len 
globalizačný vplyv, kde niet snahy o člo-
veka. Druhý pól je to výnimočné. To, že tu 
máte rádio Lumen. To nie je konkurencia 
pre verejné rozhlasové stanice. To je služ-
ba človeku. Teším sa z toho, že také veľké 
množstvo ľudí na Slovensku už má možnosť 
ho počúvať. Je tam veľa zaujímavých relá-
cií a prednášok z medzinárodných konfe-
rencií, ktoré povzbudzujú intelekt človeka. 
Ďalšia stránka je tá mravná, alebo morál-
na. Formovanie zodpovednosti u mládeže. 
Estetická stránka, pekná hudba, diskusie  
o umení. A, samozrejme, je tam prítomné 
náboženstvo, ktoré má ekumenický rozmer. 
Je dobré, že spolupracuje s televíziou Noe. 
Na Slovensku je veľa dobrých žurnalistov, 
ktorí vedia túto prácu robiť, no niektorí 
nemajú peniaze a to je smutné,“ vysvet-
ľuje mediálny odborník, ktorý masmedi-
álnu komunikáciu prednáša aj ružomber-
ským žurnalistom.  Slovensko vraj prešlo  
za niekoľko rokov pozitívnou zmenou, podľa 
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slov Tadeusza Zasępu najmä preto, lebo 
pozýva rôzne kultúry a veľa dobrých ľudí, 
čo prináša aj dobré vyhliadky do budúc-
na. „Už veľa rokov pozorujem a hodnotím, 
čo sa na Slovensku stalo. Nemali sme nič. 
Všetko bolo mŕtve. Nefungovali katolíc-
ke univerzity, katolícke média ani hnutia  
a dnes to tu máme. Máme otvorené semi-
náre. Boh pozýva ľudí do povolania, no dal 
by, aby ich bolo viacej, lebo propaganda mu 
neslúži. Možno si aj propaganda uvedomí, 
že nemožno všetko zváľať a zničiť. Máme 
žiť ako ľudia a rozvíjať svoje schopnosti.“

Voľby sú odpoveďou národa

Napriek svojim častým cestám po svete  
na svoju domovinu – Poľsko, Tadeusz 
Zasępa nezanevrel. Ani tu mu spod drob-
nohľadu neújdu cirkevné médiá. „V celom 
Poľsku je prítomné národné Rádio Maria. 
To rádio má aj svoje chyby, ale robí veľa 
dobrého, učí ľudí vnímať pravdu, vnáša  
do života modlitbu a prináša ľuďom pomoc. 
Tí, ktorí nemajú radi sociálno-politickú 
stránku tohto rádia, povedia, že je to 
politika, ale viete, aj Cirkev 
pripravuje kresťanov, 
ktorí idú do politiky. 
Máme veľa diecéznych 
staníc a televíziu.  
V Poľsku máme viac cir-
kevného vplyvu z rádia 
a televízie. Takže to, 
čo máme, je pozitívne 
a neviem, čo by bolo, 
keby to nebolo. V Poľ- 
sku je to s komerčný-
mi médiami rovnaké, 
ako na Slovensku. Aj 
ony podliehajú globa-
lizácií. Možno je len 
väčšia konkurencia, 
takže sa  nedá tak všet-
ko kontrolovať,“ hovorí 
o mediálnych pome-
roch u našich sever-
ných susedov, kde sa 
momentálne formuje 
nová vláda. Aj táto sku-
točnosť môže zasiah- 
nuť a určite aj zasiah- 
ne do života mno-
hých Poliakov. Profesor  
Tadeusz Zasępa hodno-
tí voľby takto: „To nie 
je tak, že ľudia, ktorí 
sú vo veľkej platforme, 
sú zlí. To nie je finálna 
ľavica. Sú tam liberáli, 
ale nemôžem povedať, 
že je to zlé. Nechcem 
hodnotiť politiku, lebo 
mám dôveru v múdrosť 
národa. Tak volili, tak 
to bude. To je demo-
kracia. Nemôžeme te-
raz plakať, že národ 

nás sklamal. Nie, nesklamal, národ volil, 
ako chcel. To je dobre, lebo národ nemôže 
voliť proti sebe. Treba to prijať, ako to je. 
V parlamente sa to bude riešiť. Uvidíme, 
aká vznikne koalícia. Voľby sú vždy odpo-
veďou národa tým, ktorí riadia. Ak riadia 
dobre, národ povie, môžete pokračovať, ak 
národ povie, že už nemôžete riadiť, treba 
to prijať, lebo to povedali ľudia. Uvidíme, 
ako to bude. Nič sa nedá dopredu pove-
dať, lebo politika nie je ten typ vedy, v kto-
rej by sa dalo prorokovať. Chcel by som,  
aby to bolo v Poľsku pokojnejšie. Nemám 
rád konflikty. Jedna vec je pravda a za 
ňu treba bojovať. No veľmi ťažko je robiť 
to dlho. Ja mám dôveru v Božiu pomoc 
a múdrosť národa. Ten národ už tak veľa 
prežil a vždy to nejako múdro vyrieši-
li. Bude to inak, ale predpokladám, že to 
bude dobré. Demokracia nie je bezchybný 
systém, ale nikto lepší nevymyslel. Bol by 
som rád, keby sa upevňovala spolupráca 
so Slovenskom, keby sme hľadali nových 
priateľov.“



Doktorand – študent alebo učiteľ???
Majú ich v Bratislave, v Košiciach a máme ich aj my. Stretávame ich takmer denne, ale aj napriek 
tomu sú pre mnohých veľkou neznámou. Sú študenti rovnako ako my, alebo sú takmer učitelia?

Katolícka univerzita v Ružomberku posky-
tuje doktorandské štúdium na troch fakul-
tách. Na filozofickej v študijných odboroch 
história, systematická filozofia a teória 
a dejiny žurnalistiky; na pedagogickej 
didaktika hudby, teória vzdelávania kato-
líckej náboženskej výchovy a sociálna prá-
ca. Po úspešnom ukončení sa absolventi 
môžu pýšiť akademickým titulom PhD.  
Na teologickej fakulte je tiež možné štu-
dovať na treťom stupni vysokoškolského 
štúdia v odbore katolícka teológia, tu však 
absolventi získavajú titul ThLic.

Doktorandi v Ružomberku

Doktorand je študent tretieho stupňa 
vysokoškolského vzdelávania, ktorý  
po získaní magisterského alebo inžinier-
skeho titulu začína s vlastným výskumom 
a po obhájení práce získava príslušný titul.  
Aj na tomto stupni štúdia sa uplatňuje 
podávanie prihlášok a následne prijímacia 
skúška. Určia sa študenti, ktorí pri skúš-
ke obstáli najlepšie. To všetko má na sta-
rosti prijímacia komisia zložená minimálne  
z troch členov. Uchádzač sa stáva dok-
torandom v deň zápisu. Denné štúdium 
prebieha maximálne tri roky, externé päť, 
pričom je rozdelené na dve časti - študij-
nú a vedeckú. Počas študijnej časti sú ich 
povinnosťou hlavne prednášky, seminá-
re a štúdium materiálov, ktoré uplatnia  
pri dizertačnej práci. Vedecká časť je 
zložitejšia. Tu sa doktorand dostáva k ve-

deckej činnosti, ktorá je viazaná na zvo-
lenú tému dizertačnej práce. Tak, ako  
na bakalárskom a magisterskom, aj pri 
doktorandskom štúdiu sa získavajú kre-
dity. Je ich možné získať za absolvovanie 
študijnej časti, samostatnú a pedagogickú 
činnosť, vypracovanie a obhajobu dizerta-
čnej práce, ktorou sa doktorandské štúdi-
um končí.
     
Študent alebo učiteľ?

Keďže zákon definuje doktoranda ako štu-
denta tretieho stupňa vysokoškolského 
štúdia, odpoveď na otázku je jasná. V  praxi 
to nie je celkom jednoznačné. Väčšina dok-
torandov vystupuje aj v pozícii prednášajú-
ceho, takže ich na akademickej pôde odpo-
rúčam oslovovať oficiálne, resp. podľa ich 
želania. Tak ako zamestnanci univerzity, aj 
oni majú právo na dovolenku, majú urče-
ný pracovný čas, nedostávajú však mzdu,  
ale štipendium, z ktorého musia platiť dane 
a rôzne odvody. To neplatí pre externistov. 
Tí si zdravotné poistenie a nemocenské  
musia hradiť z vlastného vrecka. Bežné je, 
že im nie je priznané ani samotné štipen-
dium. Jednoducho povedané, nemajú všet-
ky výhody študentov a ani vyučujúcich.  
Aj vďaka Asociácii doktorandov Slovenska 
môžu využívať aj naďalej ISIC. 

text: Simona Mišunová
        Marek Balický
foto: Dávid Lajmon
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Anketa pre doktorandov:

Ako sa pozeráte na to, že učíte ľudí, 
ktorí sú vo vašej vekovej kategórii, 
prípadne nejakých svojich kamarátov?
Vladimír Buzna: Beriem to s nadhľadom, 
pretože „nikto múdry z neba nespadol“. 
Zväčša vás však učia ľudia, ktorí sú vzde-
lanejší a majú väčšiu profesnú skúsenosť 
ako vy. Podstatné je, či vám učiteľ má čo 
odovzdať, v budúcnosti to oceníte.   
PhDr. Miroslav Volček: Učím dokonca aj 
starších, a ja s tým vôbec problém nemám. 
Ako doktorand mám nejakú pedagogickú 
povinnosť a ja dokonca učím rád. Možno 
to robí problém študentom, že si nedo-
kážu vytvoriť nejakú autoritu voči tomu 
prednášajúcemu, ktorý je približne v tej 
ich vekovej kategórii. Ale mne to problém 
nerobí.
Mgr. Pavel Izrael: Beriem to tak, že v ur-
čitých veciach mám viac skúseností. Čiže 
tam už tak nejde o ten vekový rozdiel.
PhDr. Andrea Fecková: Nejde ani tak  
o vekový rozdiel, ale o to vzdelanie, ktoré 
má ten doktorand ukončené.
Mgr. Katarína Baňasová: Ja si myslím,  
že je to úplne prirodzené. Veľa učiteľov je  
o málo starších než študenti. Aj ten učiteľ 
sa stále učí, takže nemôže vedieť všetko, 
je teda dôležité, aby na sebe stále pracoval 
a zároveň aby to mohol podať študentom.
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Aký je váš názor na to, že si niektorí 
doktorandi  tykajú so študentmi? Mys-
líte si, že by si nemali tykať vôbec, ale-
bo len mimo akademickej pôdy?
Vladimír Buzna: Mám rád neformálnu 
atmosféru, v ktorej si každý uvedomuje 
svoje povinnosti a zodpovedne si ich plní. 
Tým je povedané všetko. Problém s tyka-
ním mimo univerzity nemám, v pravom 
čase ho rád každému z vás navrhnem,  
no aj na to musí byť príležitosť. Sme však 
na akademickej pôde, a tak k úcte k vám, 
vašej práci a vedomostiam je potrebné, 
aby sme si vykali. Podvedome totiž cítim, 
že bez vykania by ste „podvedome“ stra-
tili zodpovednosť k svojim povinnostiam, 
ktoré máte na mojich kurzoch. Usilujem sa 
veriť v čestnosť študentov KU, takže „česť 
výnimkám“.    
PhDr. Miroslav Volček: Ja s tým problém 
nemám. Na hodine trvám na tom, aby sme 
si vykali. Aj keď som s niekým kamarát  
a tykám si s ním, musíme sa správať pro-
fesionálne. Doktorandi sú takisto len štu-
denti, preto keď je medzi nami kamarát-
sky vzťah, nevidím problém, prečo si s ním 
netykať. 
Mgr. Pavel Izrael: To si musí každý vyu-
čujúci ustriehnuť sám, aby sa nedostal cez 
tú hranicu, keď to študenti potom zneuží-
vajú. Ja si tykám len s tými, ktorých dobre 
poznám. Mám také skúsenosti, že väčšina 
študentov zvykla zneužiť tykanie a učite-
lia strácali autoritu, tak som osobne proti 
tykaniu. 
PhDr. Andrea Fecková: Myslím si,  
že to nie je dobré, keď si tykajú. Aj napriek 
malému vekovému rozdielu by mala zostať 
zachovaná pozícia učiteľ – žiak. Keď nieko-
mu vykám je to prejav úcty. Takže určite 
tykanie nie.
Mgr. Katarína Baňasová: Pokiaľ je to  
na hodinách, nemyslím, že je vhodné tyka-
nie, ale pokiaľ je to na chodbách a mimo, 
tak nevidím problém.

Ako sa vám študuje na KU? Ako ste tu 
spokojní?
Vladimír Buzna: Myslím si, že v súčas-
nosti je Katedra žurnalistiky FF KU v 

Ružomberku najlepšia na Slovensku. Nepo-
znám lepšie vybavenú fakultu. Nevýhodou 
môže byť jej geografická poloha vzhľadom  
na skutočnosť, že väčšina žurnalistických prí-
ležitostí sa koncentruje vo väčších mestách.  
No aj tento nedostatok sa dá s trochou 
vášho úsilia a tvrdej práce prekonať. Ja 
osobne som spokojný, fakulta mi vytvára 
podmienky a príležitosti na ďalší rozvoj.    
PhDr. Miroslav Volček: Konkrétne  
na katedre žurnalistiky som spokojný. 
Mgr. Milan Velecký: Veľmi sa mi páčia tie 
priestory, technika je perfektná a priesto-
ry sú na úrovni, sú krásne. Čo ma prekva-
pilo, sú tie masy študentov, keď som ja 
študoval, bolo nás 30 a naša katedra bola  
v samostatnej budove, čiže nie som zvyknutý  
na také davy ľudí.
Mgr. Pavel Izrael: Ja som aj absolven-
tom KU, študuje sa mi tu dobre. Som  
tu spokojný.
Mgr. Katarína Baňasová: Ja som spokoj-
ná. Som spokojná s tým, čo učím.

Čo práca a štúdium? Ako sa to dá 
skĺbiť? Je to veľký problém?
Vladimír Buzna: Azda len v pravidel-
nom cestovaní, pretože v súčasnosti žijem  
a pracujem v Bratislave. No skĺbenie pra-
xe a teoretických vedomostí je najlepšou 
odpoveďou na to, ako urobiť kurzy pre vás 
- študentov ešte zaujímavejšie a praktic-
kejšie. V prípade žurnalistiky je toto spoje-
nie skôr nevyhnutnosť, ako akási vedľajšia 
potreba. 
PhDr. Miroslav Volček: Keď človek chce, 
dá sa to. V odbore žurnalistika si dovolím 
tvrdiť, že je to nevyhnutné. Aj študovať, aj 
spolupracovať s nejakým médiom.
Mgr. Milan Velecký: Myslím si, že sa to dá.
Mgr. Pavel Izrael: Samozrejme, že to 
vyžaduje od človeka väčšiu zodpovednosť. 
Je to ťažšie, keď má niekto popri štúdiu 
prácu, ktorá ho živí, lebo má menej času  
na doktorát, ale dá sa to.
PhDr. Andrea Fecková: Je to náročné, 
respektíve nie je to jednoduché. Urči-
te je ideál, keď niekto môže len študovať  
a nemusí popritom pracovať. Keď je niekto 
zamestnaný, tak je to náročnejšie.



Mobility študentov v zahraničí
Cestovať a študovať v zahraničí nie je  
v dnešnej dobe nič výnimočné. Študen-
ti majú možnosť  pokračovať so štúdiom 
na jeden až dva semestre na niektorej  
z partnerských zahraničných škôl. Môžu 
tak okúsiť iný vysokoškolský systém, 
zdokonaliť sa v cudzom jazyku a stret-
núť mladých ľudí z celého sveta. Tu však 
neplatí pravidlo, že zahraničné mobility 
si môžu dovoliť len tí „z lepšie situova-
ných rodín“, pretože vďaka štipendiám sú 
prístupné naozaj pre každého. Študen-
ti si nimi pokryjú všetky študijné, život-
né a aj cestovné náklady na zahraničnej 
vysokej škole. Tak teda sen byť aspoň  
na chvíľu študentom v Anglicku, Nemec-
ku, Belgicku, Poľsku, Čechách, Maďarsku 
a iných európskych krajinách sa môže stať 
skutočnosťou.

Aké sú typy štipendií a grantov?
Štipendiá sú určené pre študentov baka-
lárskeho, magisterského a doktorand-
ského štúdia v rozsahu jeden až dvaná-
sť mesiacov na zahraničných vysokých 
školách alebo výskumných pracoviskách. 
Cestovné granty pokrývajú finančné 
náklady spojené so študijným pobytom  
v zahraničí v trvaní jeden semester a viac.
 
Ktoré podmienky udelenia štipendia  
a cestovných grantov musia byť splnené?
K vyplnenému formuláru je potrebné pri-
ložiť štruktúrovaný životopis, motivačný 
list,  program študijného pobytu , odpo-
rúčania od vysokoškolských učiteľov, foto-
kópia diplomu a vysvedčenia o štátnych 
záverečných skúškach štúdia, doklad  
o požadovanej výške finančného príspe-
vku na cestovné.  Dôležitým dokumentom 
je pozývaci list zo zahraničnej vysokej 
školy.
 
Podľa akých kritérií prebieha výber 
uchádzačov?
Výberová komisia vyberá na základe pre-
dložených podkladových materiálov. Roz-
hodujú kritériá:

- zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol  
absolvovať časť štúdia na vybranej vyso-
kej škole
- program študijného pobytu a využitie 
výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium
- odborné a osobnostné predpoklady uve-
dené v odporúčaniach
- študijné výsledky
- stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozý-
vacom liste

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú 
na webovej stránke fakulty ff.ku.sk (zahra-
ničné vzťahy), na www.stipendia.sk alebo 
na Oddelení pre zahraničné vzťahy na FF 
KU.

Sociálne štipendiá
Kto má nárok na uznanie sociálneho šti-
pendia? Na ktoré pravidlá si musia dať štu-
denti pozor pri žiadaní o sociálne štipen-
dium? Aké potvrdenia potrebujú? Môže aj 
študent s indviduálnym plánom získať so-
ciálne štipendium?
Na tieto ale aj mnohé iné otázky sa Vám 
pokúsime odpovedať v nasledujúcich riad-
koch.

Kto môže požiadať o sociálne štipendium?
Šancu majú študenti dennej formy štúdia, 
ale ak študuješ indivduálne, nezúfaj!  
Ak nie si zamestnaný, a ak spĺňaš všetky 
kritéria a podmienky potrebné na uznanie 
štipendia, môžeš si oň požiadať.

Potrebné potvrdenia
Najdôležitejšími dokumentami pri posud-
zovaní uznania sociálneho štipendia sú 
výpis z daňového priznania alebo z roč-
ného zúčtovania dane, výmer dôchodku 
(vdovský, sirotský, invalidný, výsluhový), 
rozsudok o rozvode a výške upravenej 
vyživovacej povinnosti od rodiča, potvr-
denie o návšteve školy nezaopatrených 
súrodencov, potvrdenie žiadateľa o štúdiu 
na FF KU. 
Úplné znenie všetkých potrebných potvr-
dení a vyhlásení je na stránke FF KU.

text: Nina Klusová
         Veronika Folentová
foto: Veronika Folentová
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Ako sa prideľujú sociálne štipendiá? Za akých podmienok môže študent získať motivačné šti-
pendiá? Máš na ne nárok aj ty? Čo je zahraničná mobilita študentov? Do ktorých krajín môžeš 
vycestovať? A čo všetko pre to musíš urobiť?

Okrem nich je potrebné, aby si každý 
žiadateľ stiahol zo stránky FF KU tlačivo 
(Nová žiadosť o sociálne štipendiá), ktoré 
pozostáva zo 4 strán a musí byť prefotené  
na formáte A3.

Ako v rozprávke?
Po splení povinností a získaní všetkých 
potrebných tlačív už môžeš veselo odo-
vzdať svoj formulár na posúdenie a čakať, 
či spĺňaš podmienky na uznanie sociálneho 
štipendia.
Ale nič nie je také ružové. Ak sa aj staneš 
hrdým „poberateľom“ môže sa ľahko stať, 
že na svoje uznané financie budeš čakať 
veľmi dlho. A preto dobrá rada na záver  
a ešte k tomu aj nad zlato: výdavky, kto-
ré sú potrebné uhradiť v prvých mesiacoch 
štúdia plať z iných zdrojov, pretože sociál-
ne štipendium prichádza v dobe, kedy už 
druhý alebo dokonca tretí mesiac navšte-
bujeme školu. Ako uvádza opýtaný študent 
FF KU: „Je november a štipendium ešte 
nikto nedostal. Je to sociálne štipendium - 
asi ho študenti žiadajú preto, lebo nemajú 
peniaze.“

Motivačné štipendiá včera a dnes
Pod motivačnými štipendiami sa chápu šti-
pendiá prospechové a mimoriadne. Všet-
ky dokopy tvoria odmenu za vynikajúci 
prospech, prácu navyše alebo napríklad 
za reprezentáciu fakulty alebo univerzity. 
Prospechové štipendium sa udeľuje jed-
nej desatine z celkového počtu študen-
tov fakulty. Sumou dvadsaťtisíc si môžete 
prilepšiť  všetci tí, ktorí máte vynikajúce 
študujné výsledky. Ak sa však k tomu pri-
dajú aj iné „mimoštudijné“ aktivity, môžete 
získať až 35 tisíc. Pod pojem mimoštudij-
né aktivity patrí napríklad vedecká čin-
nosť, prezentácia fakulty, publikovanie  
vo vedeckých časopisoch, účasť na progra-
me Albertus Magnus, vlastná tvorivá čin-
nosť, tvorba web stránok alebo aj členstvo 
v Akademickom senáte KU alebo v Škol-
skej Rade Vysokých Škôl SR.



Týždeň vedy na KU

13
zumagtéma

Pred oficiálnym Týždňom vedy EÚ, ktorý 
odštartoval 12. novembra, sa konali pred-
nášky a konferencie už 8. a 9. novembra. 
Program počas úvodných dvoch dní sa týkal 
prenatálneho vývinu človeka. Katedra filo-
zofie pozvala viacerých zahraničných hostí. 
Účasť potvrdili dvaja. Rokovacími jazykmi 
jednotlivých prednášok boli angličtina a slo-
venčina. Prvý deň prof. Dr. Hans-Bernhard 
Wuermeling z Nemecka priblížil chápanie 
ľudského života z hľadiska biológie, filo-
zofie a ostatných vied. V prednáške ozrej-
mil aj problematiku umelého oplodnenia.  

» Trendy v súčasnej biblistike
text: Erik Mihalko

V rámci týždňa vedy sa na Katolíckej univerzite dňa 13.11.2007 usku-
točnila konferencia organizovaná Katedrou religionistiky a náboženskej 
výchovy pod názvom Trendy v súčasnej biblistike. 

Podujatia sa zúčastnil aj Blažej Štrba, ktorý danú problematiku študo-
val v Jeruzaleme. Účastníkom konferencie predstavil knihu Studia Biblica 
Slovaca z roku 2005 a 2006.
„Táto štúdia je adresovaná akademickej obci a záujemcom o biblic-
ké vedy,“ povedal Štrba. Vďaka nej môžeme načrieť do studnice slova  
a hlbšie pochopiť význam Svätého písma. Počas svojej prednášky inter-
pretoval poslucháčom myšlienku vzniku tejto ročenky. Na záver dodal, že 
cieľom publikácie je „prezentovať čo sa deje v oblasti modernej biblistiky 
na Slovensku“. Pre inšpiráciu dodal, že kniha obsahuje aj výňatky zozna-
mov z latinských prekladov nachádzajúcich sa na Slovensku.

Ďalší prednášajúci Peter Dubovský predstavil prúdy v súčasnej exegé-
ze, jej historické súvislosti a dopad na súčasnosť. „Biblické štúdiá tvoria 
nekonečný labyrint zaujímavostí, ktoré sú pre jedného jedinca nezvlád-
nuteľné,“ konštatoval Dubovský.
Poslucháčom bližšie objasnil významný historický nález Pagniniho biblie 
na nemenovanej katolíckej fare na strednom Slovensku. Na záver pred-
nášky dodal: „Biblia obsahuje kvalitné mapy Svätej zeme a je prínosom 
aj pre dnešného kresťana.“ 

Ako posledný účastník konferencie nám svoj názor interpretoval aj Jozef 
Jančovič. Cieľom jeho prednášky bolo poukázať na „dvojstranný biblický 
koncept reflektujúci človeka a Boha“. Zameral sa aj na interpretovanie 
Božieho obrazu v Prvej knihe Mojžišovej. 
Ťažiskovou myšlienkou celej jeho prednášky bol fakt, že „Boh stvoril člo-
veka na svoj obraz, nie svoju vernú kópiu“.

Konferencia ponúkla zúčastneným študentom aj pedagógom zaujíma-
vý pohľad na danú problematiku. Celé podujatie sa nieslo v priateľskej 
atmosfére a malo hlboko obohacujúci kultúrny aj morálny charakter.

Projekt, podporovaný členskými štátmi Európskej únie, sa v termíne od 12. – 18. novemb-
ra uskutočnil aj na pôde našej univerzity. Posolstvom v poradí už štvrtého ročníka bolo pod-
nietiť mladých ľudí k záujmu o rozvoj vedy a techniky a informovať verejnosť o výsledkoch  
skúmania.

» Archeologický výskum upevňuje vzťahy
text: Nina Klusová

V rámci Týždňa vedy na FF KU katedra histórie uspo-
riadala medzinárodný poľsko-slovenský seminár  
na tému Aktuálny stav výskumu počiatkov osídlenia 
východných Karpát. Historický blok odborných pred-
nášok otvoril Pavol Mačala, ktorý predstavil zahra-
ničných hostí. Medzi nimi aj profesor Jan Machnik  
z poľskej Akademie Umiejetności ( Akadémia vied  
a umení), ktorý patrí k najväčším autoritám európ-
skej archeológie a je nositeľom zlatej plakety Ľudo-
víta Štúra. Ďalší z významných hostí Pawel Jarosz  
z Ústavu archeológie a etnológie vied v Poľsku hovo-
ril o prínose slovensko-poľskej spolupráce pomáhajú-
cej pri skúmaní pravekého osídlenia severovýchodného 
Slovenska. Medzi slovenskou a poľskou archeológiou 
je veľký inštitucionálny rozvoj dotýkajúci sa počiatkov 
archeológie. „Medzinárodnú spoluprácu treba rozvíjať  
z dôvodov budovania vzťahov medzi bádateľmi a jed-
notlivými národmi,“ vyjadril sa Mačala.
Týždeň vedy konajúci sa počas novembra v celej Euró-
pe zahŕňa medzinárodnú spoluprácu členských krajín. 
Cieľom je pochopiť svet pomocou vedy,  hovoriť o nej  
a rozpútať záujem medzi verejnosťou a mladými ľuďmi.

Prof. Wuermeling je lekárom, zaoberajú-
cim sa otázkami vzťahu medicíny a prá-
va. Podieľal sa na príprave podkladov  
pre zákon o určení smrti človeka, ktorý 
bol v Nemecku s malými zmenami schvá-
lený. Druhým zahraničným hosťom bol 
prof. Dr. Kvĕtoslav Šipr z Českej republiky.  
V prednáške o prenatálnej diagnóze pred-
stavil metódu ultrazvuku, genetického 
testovania, ale aj riziká a ciele, s akými sa 
dnes ponúkajú. V ďalšej prednáške hovo-
ril o kmeňových bunkách, ich výskume  
a terapii. Prof. KU Peter Volek priblížil 
vzťah náboženstva a vedy v bioetike. 
Zároveň vysvetlil prepojenie medzi etikou 

a bioetikou. V poslednej štvrt-
kovej prezentácii predstavili 
Dr. Marián Kuna a Dr. Pavol 
Labuda analýzu argumentu 
potenciality. V piatkovom pro-

grame boli naplánované štyri prednášky. 
Dr. Ján Hrkút predstavil argumenty, kto-
ré kritizujú výber pohlavia. Používaním 
(zneužívaním) jazyka v bioetike sa zao-
beral Mgr. Ján Baňas. Tému hormonál-
nej antikoncepcie rozobral Dr. Vladislav 
Vršanský. Piatkovú konferenciu uzavrel  
Dr. Miroslav Kuric predstavením analýzy 
pojmu ľudská dôstojnosť. 
Organizácia Týždňa vedy na katedre filozo-
fie sa pripravovala už od júna 2007. „Zača-
li sme oslovovať ľudí, na webovej stránke 
sme zverejnili plagáty a mená účastníkov. 
Týmto spôsobom sme sa snažili osloviť 
širšiu verejnosť,“ hovorí jeden z organizá-
torov prof. KU Peter Volek. Úvodné pred-
nášky mali pomerne nízku účasť z radov 
študentov. „Podobnú účasť som očakával. 
Prišli asi iba tí, ktorí mali o témy skutočný 
záujem,“ dodáva. 

text, foto: Anna Ďurišová



Blues

Čo je Blues?
Ak práve počúvame blues, neznamená to, 
že sme modrí alebo niečo podobné. Má to 
akiste zaujímavejšie vysvetlenie - v sku-
točne správnom preklade spojenia „I‘m 
blue“ z americkej angličtiny to znamená 
„smútim“. Blue devil je totižto démon 
smútku, a ak človek spieva blues, je pod 
vplyvom tohto démona. Toľko na úvod.
V najstarších zachovalých dobových 
nahrávkach je zrejmé, že v ranom štá-
diu formovania blues – u ako hudobné-
ho smeru nešlo ani tak o hudobnú, ako  
o spievanú zložku piesní. Pieseň bola čas-
to pokrikom a vzápätí aj odpoveďou. Blu-
esmani sa nesnažili o harmonické ohrani-
čenie konečného interpretovaného celku. 
Piesne totižto vznikali z pokrikov pri tvr-
dej a namáhavej práci otrokov na poliach, 
ktoré neskôr dostali spievanú podobu, 
silne podfarbenú citmi.
Z teoretického hľadiska je pre blues typic-
ké štvorštvrťové členenie taktu, kde je 
ešte každá štvrť členená  
na dvanástiny – je to teda 
triolový rytmus s odľahče-
nou druhou dvanástinou  
v každej triole. Tým vzniká 
pre blues charakteristický 
kolísavý rytmus. Čo sa týka 
melodiky, tá osciluje medzi 
durovou a molovou stup-
nicou. V melódii sa využíva 
aj synkopa, teda rytmické 
prenesenie prízvuku z ťaž-
kej na ľahkú dobu a taktiež 
nepresné frázovanie, ktoré 
vypadáva zo základného ryt-
mu, čím sa dosahuje harmo-
nické a tiež rytmické napätie 
skladby.

Legendy, na ktoré sa 
nezabúda
Keby sme chceli písať  
o všetkých interpretoch, 
ktorí v doterajšej histórii 
ovplyvnili vývin bluesovej 
hudby, celkom iste by nám 
nestačil celý tento časopis. Je 
však na mieste si spomenúť 
aspoň na žijúce legendy. 

Kráľom bluesu je jednoznačne B.B. King. 
Černoch, ktorý v septembri tohto roku 
oslávil osemdesiate druhé narodeniny, sa 
do hudobného dôchodku zjavne nechystá. 
Veď narodeniny oslávil ako každoročne 
– spoločným koncertom v kruhu svojich 
kamarátov.
Nemohol medzi nimi chýbať Eric Clapton. 
Famózny gitarista, organizátor festivalu 
Crossroads sa sám vyjadril, že v ak nieko-
ho v živote obdivoval, tak to bol jedine B.B. 
King. Clapton už na začiatku šesťdesiatych 
rokov vystupoval po kluboch so známymi 
či menej známymi hudobníkmi, no slávu 
si vydobil až účinkovaním v legendárnej 
kapele Yardbirds. Neskôr dokonca krát-
ko pôsobil v skupine Bluesbreakers Joh-
na Mayalla – ďalšieho fenomenálneho 
hudobníka bluesovej hudby.

Blues u nás
Slovenských bluesmanov združuje orga-

nizácia s názvom Slovenská 
bluesová spoločnosť (SBS). 
V rámci jej aktivít sa uspo-
radúvajú letné festivaly, čas-
to s medzinárodnou účasťou. 
Stalo sa už pravidlom, že Slo-
vensko navštevujú bluesové 
legendy aj mimo festivalovej 
sezóny – prevažná časť tých-
to prestížnych koncertov sa 
koná v bratislavskom klube 
Hlava XII. Treba však uviesť, 
že blues na Slovensku nefun-
guje tak dobre ako napríklad 
v susednom Poľsku.
Z bluesovej hudby čerpali 
mnohí slovenskí hudobníci už 
v minulosti. V druhej polovici 
šesťdesiatych rokov pôsobila 
na Slovensku formácia Blues 
five s vtedy ešte neznámy-
mi hudobníkmi Jarom Fili-
pom a Petrom Lipom. Boli 
natoľko úspešní, že na prvom 
československom beatovom 
festivale v Prahe v roku 1967 
získali špeciálnu cenu poroty. 
Petra Lipu môžeme aj dnes 
označiť za priekopníka blue-

sovej hudby na Slovensku. Aj keď ho via-
cerí poznajú skôr ako jazzového speváka, 
pre interpretáciu si často vyberá známe 
bluesové motívy.
Ďalším zo slovenských hu-dobníkov, ktorí 
sa hlási k blues, je Jozef Barina. Bežné-
mu poslucháčovi 
pomerne nezná-
me meno asi veľa 
nehovorí, no znal-
ci vedia, že patrí 
medzi najlepších 
slovenských blu-
esových gitaris-
tov. Je zaujíma-
vé, že pri hre na 
elektrickú gitaru 
nepoužíva plektrum (brnkátko). V súčas-
nosti účinkuje s formáciou Meditating Blu-
es Band, ktorá sa prezentuje presvedči-
vým blues-rockovým prejavom.
Pri stručnej prechádzke slovenskou blue-
sovou scénou nemôžeme obísť ani Bobo-
ša Procházku. Niekdajší moderátor 
hudobnej relácie Metro a držiteľ Aurela 
z roku 2004 za najlepší inštrumentálny 
výkon je okrem koncertných vystúpení aj 
vyhľadávaným štúdiovým hráčom. Sved-
čí o tom viac ako stovka žánrovo rôzno-
rodých hudobných projektov, na ktorých 
sa podieľal. Už spomínaný John Mayall, 
celebrita „bieleho blues“ po vystúpení 
Ericha „Boboša“ Procházku so skupinou 
The Electric Blues Band povedal: „S touto 
skupinou by som rád vystupoval na turné 
kedykoľvek.“

Na záver
Mnohí hudobní experti a teoretici sa domnie- 
vajú, že práve z blues sa vyvinuli ďalšie 
hudobné žánre dvadsiateho storočia. Či 
to už bol swing, jazz, neskôr rock ’n’ roll  
– vo všetkom vidieť stopy bluesových štan-
dardov a tieto prvky sú prítomné v hudbe 
dodnes. Neverili by ste, koľko bluesových 
piesní ste už počuli a ani o tom neviete. 
Ak sa nabudúce započúvate do niektorej 
z rockových balád, je zaručené, že ušami 
vám prejde aj niečo zo starého dobrého 
blues. Blues je ten správny výber.
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Text: Michal Badín
Foto: internet

Rieka Mississipi, plantáže a kostoly - nech to znie akokoľvek 
nesúvisiaco, pravdou je, že tieto tri pojmy majú niečo spoloč-
né. Sú totižto prienikom hudobného smeru, ktorý predurčil chod 
hudobných dejín dvadsiateho storočia. Common folks, it‘s time 
for the BLUES.



text: Martina Štochmalová

Autor tohto amerického bestselleru , Erich Segal, hneď  
v úvode prezrádza, ako dopadne príbeh hlavnej hrdinky. 
Nezvyčajný postup, ktorý predurčuje to, že aj samotný prí-
beh bude niečím zaujímavejší, než tisícky klasických romá-
nov o láske. Keď sa ho opýtali, prečo to urobil, odpovedal: 
„To robí knihu knihou. Ináč by bola z toho melodráma.“
Láska. Slovo na päť písmen. Ako milióny ďalších a pred-
sa iné. Nechcem ho definovať. Stačí, že je. Je citom, ktorý 
nemá chýb. Vzťah Jennifer Cavilleriovej a Olivera Barret-
ta mal tých chýb niekoľko. Segal zobrazil totiž dva rôzne 
charaktery, pri ktorých si ťažko predstaviť, žeby žili spolu, 
no ešte ťažšie si je predstaviť ich životy zvlášť. Stretli sa 
v priestoroch univerzitnej knižnice. Sebaistá, no chudobná 
Jennifer, Američanka talianskeho pôvodu a bohatý, v škole 
obdivovaný športovec, Oliver. Nazvať zo začiatku ich vzťah 
vzťahom by bolo trošku odvážne. Oliver, dovtedy obdivo-
vaný ženským pokolením, s ktorým nemal nikdy problém, 
narazil na tvrdý oriešok. Jeniffer bola „iná“. 
 Množstvo dialógov medzi hlavnými postavami, ktoré kniha 
obsahuje, nie sú ani gýčové, ani „opozerané“.  Sú reálne, 
vtipné a niečím „iné“. Aj v dôsledku jedinečnosti postáv.
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Hlavným zlomom knihy je okamih, kedy sa dvaja zaľúbenci 
dostanú do situácie, keď musia rozhodnúť o svojich živo-
toch. Buď každý sám, alebo spolu. Rozhodli sa pre spoločný 
život. Život v manželstve.
Oliverov otec so svadbou nesúhlasil, no sila lásky bola silnej-
šia. Mladý chlapec sa zriekol otcovho bohatstva a rozhodol 
sa postaviť na vlastné nohy. Mladí ostali odkázaní na seba. 
Bez peňazí, iba s láskou. Oliver, ako študent práva, musel  
v prvom rade dokončiť školu. Jennifer, vyštudovala hud-
bu, ktorou aj zarábala na živobytie. Ťažké obdobie napo-
kon zvládli, Oliver sa vypracoval na veľmi dobre plate- 
nú pozíciu. 
Avšak, nie je to jeden zo šťastných románov. V okamihu, 
kedy sa zdalo, že už bude všetko fajn, pri vyšetreniach plod-
nosti zistili, že Jennifer je chorá. Smrteľne. Otázky, otázky, 
čudesný kvíz... Zúfalstvo, beznádej, nič z toho nezachráni-
lo Jenny. Nezachránilo príbeh lásky, pretože Erich Segal ho 
ukončil jej smrťou.
Zomrela a nikto sa jej nepýtal, či zomrieť chce. Ani Olivero-
vi nikto nezadal túto otázku. Avšak autor ukázal všetkým,  
že svoj osud si nevyberáme.
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Existuje množstvo notebookov, každý inej značky, s inými parametrami, ale len máloktorý 
z nich má správny pomer cena/výkon, čo je veľmi dôležité. Mne sa pred niekoľkými dňami 
jeden taký prenosný počítač dostal do rúk. 
ASUS F5M je vhodný pre študentské využitie po takmer všetkých stránkach. Rýchly, inte-
ligentný, šikovný a takto by som mohol pokračovať veľmi dlho. V ASUS F5M je osadený 
2 GHz procesor AMD Turion, spolupracujúci s 1GB operačnej pamäte (jeden slot pre prí-
padne rozšírenie je voľný). Veľkosť operačnej pamäte zaručuje bezproblémovú funkčnosť 
aj operačného systému Windows Vista od Microsoftu. Veľkosť pevného disku (HDD) sa líši 
v rôznych verziách, ale spravidla ide o 80, 100, 120, 160 alebo 200 GB harddisk. Grafic-
ká karta nVidia so zdieľanou pamäťou nijako neohuruje, ale pre študenta, prípadne pre 
úpravu nejakého obrázku či videa, to stačí. Grafika je asi jediné významne mínus tohto 
zázraku. Lesklý LCD display o veľkosti 15,4 palca s rozlíšením 1280 x 800 hovorí sám  
za seba. Pripomeniem ešte prítomnosť webovej kamery, čítačky kariet, konektorov RJ-
45 a RJ-11 (oceníte pri pripojení do siete Internetu pomocou káblu), USB portov (4)  
a samozrejme WiFi.

Šasi je síce plastové, ale pri váhe 2,75 kg budete tomu vďační. Ďalším príjemným prekvapením pre mňa bola výdrž batérie, ktorá 
dosahuje takmer 3 hodiny. Spoločnosť ASUS ponúka možnosť rozšírenia záruky z dvoch, najčastejšie na päť rokov, na niektoré 
komponenty. Je to síce za poplatok, ale pri pohľade na cenu novej batérie sa do toho ozaj oplatí investovať. Posledným, asi naj-
krajším, prekvapením bola cena. Verte, neverte tá sa pohybuje v okolí 21 000,- Sk pri verzii so 120 GB harddiskom.
Nuž nechám na vás, ako sa rozhodnete, ale pri kúpe notebooku si dávajte pozor hlavne na pomer ceny a výkonu. Motto,  
nie všetko zlato sa leskne, platí aj v tomto prípade. 

Prvého októbra sa na pultoch hudobných obchodov objavil nový album slovenskej speváčky Mishy 
s názvom 13000 krát. Je to v poradí tretí album mladej víťazky súťaže Coca-Cola Pop Star. Jej 
fanúšikovia na neho čakali úctyhodné tri roky. Nemôžeme sa však čudovať. Mishin album sa nedá 
zaradiť do kolónky „klasické“ albumy vydané na Slovensku. 13000 krát totiž vznikal v štyroch 
krajinách a desiatich štúdiách. Dôvodom bolo, že  Misha spolupracovala s veľkým  množstvom 
domácich aj zahraničných hudobníkov. Preto nahrávala v New Yorku basy a gitary, v Budapešti 
demá, song s kapelou Monkey Business v Čechách a zvyšok v Trnave a Košiciach. 
Výsledkom rôznorodej spolupráce je album, ktorý sa vyznačuje nesmiernou pestrosťou. Poslu-
cháči si môžu vypočuť akustické nahrávky, hip-hopové skladby, ktoré naspievala s Opakom, Vik-
torom Hazardom a Grimasom, soul, dance s DJ Lieskovským a Burianom a napokon aj funk,  
pod ktorým sa podpísali najmä členovia kapely Monkey Business. Okrem spomínaných hudob-
níkov spolupracovala Misha aj s americkým basgitaristom Richardom Bonom. A taktiež s tex-
tárkou Evou Urbaníkovou, ktorá napísala skladbu Čiarky. Tá sa tak stala prvou piesňou,  
kde Misha spieva cudzí text. 
Album 13000 krát obsahuje pätnásť skladieb, z ktorých je sedem naspievaných po slovensky. 
Ostatné spieva v angličtine. Pre milovníkov tejto mladej speváčky bol 1. október sviatok. Teraz sa 
môžu tešiť na ďalší album, na ktorom už Misha začína pracovať.

» 13000 krát

» Konečne niečo pre študentov
text: Marek Balický,   foto: internet

text: Veronika Folentová,    foto: intenda.sk



,,Buon giorno, papa“
 „No, no, grazie,“ - odpovedám každé ráno pouličným predavačom. Sú všade, ovešaní šatkami  
či kabelkami, vrhajú sa do cesty nič netušiacim turistom. Za svoj nelegálny tovar žiadajú bankov-
ky s vysokou cifrou, no je to len návrh, ktorý pri správnom jednaní klesne takmer na polovicu. 
Ale nielen k tomuto poznaniu som dospela počas prvých týždňov môjho pobytu v Ríme, v rámci 
trojmesačnej stáže vo Vatikánskom rozhlase...

Nové prostredie, práca, kolektív. Začiat-
ky sú najťažšie. Nastúpiť do správneho 
autobusu, či električky a ešte aj správnym 
smerom, to si vyžaduje veľkú pozornosť. 
V Ríme platí pravidlo, že do autobusu sa 
nastupuje prednými alebo zadnými dvera-
mi, vystupuje strednými. Dajte si však 
pozor, aby ste si to nepoplietli. Veľmi ľahko 
sa takto môže stať, že utŕžite rany kabel-
kou od priveľmi rozrušenej Talianky, ako 
ich schytal nevinný nemecký turista. Ten 
si to asi zrejme celé vysvetlil ako vrcholný 
feminizmus a vzápätí nastupoval do ďal-
šieho autobusu strednými dverami. Ces-
tovanie najprv spôsobovalo menšie šoky 
a modriny aj mne, no iného, než kabelko-
vého charakteru. 
Teraz sa už držím 
pevnejšie, počas 
jazdy netelefonu-
jem a nesnažím sa 
odlepiť od sedadla 
skôr, než auto-
bus zastaví. Svoje 
zuby ešte potre-
bujem.
 
Od prvého zažmur-
kania jesenného 
slnka je vo Vatiká-
ne ako v úli. Všade 
pobehujú turisti 
s fotoaparátmi, 
či kamerami. Do-
konca sa môžete 
dostať do situácie, keď si vás japon-
skí cestovatelia budú chcieť odfotiť ako 
,,suvenír“. Komplikovanejšie je vysvetliť 
im, že sa neodfotili s Taliankou, ale so Slo-
venkou. Keď som to takto zdôraznila istej 
skupinke, pousmiali sa a lámavou anglič-
tinou dodali, že som im to mohla povedať 
skôr. Hmm, hádanka: Kto vie, prečo sa 
aj Slovenka nemôže stať spomienkovým 
exemplárom? Tých ďalších sa na to opý-
tam.
Každé ráno, prechádzajúc Námestím 
sv. Petra, jedným očkom hodím pohľad  
do okien pracovne Sv. Otca Benedikta 
XVI. a zašepkám: ,,Buon giorno, papa.“ 
A potom si znova kliesnim cestu po Via 
D. Conciliazione. Všetci kráčajú opačným 
smerom, len ja prerážam múry davu, hoci 
by som si taktiež rada spravila nejakú tú 

historickú obhliadku. Povinnosti sú však 
povinnosti a dychtivé bádanie musí ustú-
piť pred žurnalistickou formáciou. Tá nie 
je najjednoduchšia: čo najpresnejšie pre-
kladať články z angličtiny do slovenčiny. 
Znie to nevinne, no najväčším tlmočníc-
kym problémom je cirkevná terminológia. 
Totiž, slová veľmi ľahko naberú úplne iný 
význam a aj z dobrého úmyslu sa zrazu 
môže nečakane vykľuť pomsta. Nehovo-
riac o menách ľudí zahraničného pôvodu, 
kde sa veľmi ľahko z ministerky stane 
minister a z predsedu inštitúcie prezident. 
Takto, slovíčko po slovíčku, sa mi pomedzi 
klávesnicové tlačidla míňa pracovný čas.  
A nielen mne, ale aj kolegyniam: progra-

movej riaditeľke 
Danke Jacečkovej, 
známej predovšet-
kým z Rádia Lumen 
a  Slávke Golisovej, 
ktorej hlas mohli 
poslucháči v minu-
losti zaregistrovať 
i na vlnách Rádia 
Express. 
A nesmiem zabud-
núť na Markétu. 
Tá je síce z českej 
redakcie, ale je to 
kancelárska suse-
da, ktorá si veľmi 
rada vypočuje naše 
„avanti“.

Nebezpeční ragazzi (venované ženské-
mu osadenstvu univerzitných kruhov)
Keď som odchádzala na stáž, mnohí ma 
varovali pred čarovnými Talianmi. Nuž, 
potvrdzujem, je v nich niečo magické, no 
iba v rámci očnej komunikácie. Niekedy 
sa však neubránite ani tej verbálnej, hoci 
vtedy antikou kŕmite svoje fotografické 
JA. Ako príklad uvádzam chudáka Antonia. 
Ten sa mi postavil priamo pred objektív  
a taliančinou na mňa spustil chválospevy 
na moje oči, už dosť oslepené horúcim 
popoludňajším slnkom. Frázy typu „mi 
dispiace, non capisco“, zrejme nie sú naj-
lepším argumentom, pretože rodný jazyk 
o chvíľku vystriedala angličtina. I vďaka 
nej sa počas našej prechádzky po Via Fori 
Imperiali dozvedám, že Antonio sa momen-
tálne rozvádza, no potrvá ešte niekoľko 

mesiacov, kým bude celkom voľný (čo tým 
chcel povedať?). V Taliansku sa vraj takéto 
spory riešia veľmi dlho. Na otázku, prečo 
sa po siedmych rokoch manželstva rozvád-
za, odpovie: „Mali sme rozdielne názory, 
keď som povedal, že je teplo, ona pove-
dala, že je  zima.“ Nuž, áno, takéto teplot-
né zmýšľanie je ,,adekvátnym“ dôvodom  
na rozvod. Mimochodom, ak by ste niekedy 
chceli jedného z takýchto ragazzov odbiť 
so slovami, že ste vydatá alebo zasnúbená, 
neskúšajte, márna snaha.

La dolce vita! 
A zrazu sa mesto kúpe v tme. Námestie 
Campo de Fiori je plné ľudí, len tak sedia-
cich pod vyhrievanými altánkami a popíja-
júcich varené vínko. Živú vravu občas pre-
rušia tóny huslí, ktoré sláčikom graciózne 
hladká malý taliansky chlapec. Svoju krv 
nezaprie a občas žmurknutím poctí niek-
torú z prítomných slečien. Ten pocit, sedieť  
tam a opájať sa pravou talianskou večer-
nou atmosférou po náročnom dni, je len 
ťažko opísateľný. Zvlášť v sobotu, keď   
sa mi začína jednodňový víkend. 
Kamenní svätci strážia Námestie sv. Pet-
ra. Ešte aj v neskorých hodinách sa bles-
ku fotoaparátov neubránia. Možno raz  
od nich dostanete aj autogram, no papier 
a pero nepotrebujete. Stačí sa len na chvíľ-
ku zastaviť, nadýchnuť - ja sa občas aj 
uštipnem, veď viete...
Preplneným autobusom zažívam húsenkovú 
dráhu na dobrú noc. Nie, keď vystúpim, už 
nebývam zelená, aklimatizovala som sa. 
Len  čo sa bytom ozvú moje kroky, domáca 
ma víta rýchlou, pre mňa nezrozumiteľnou 
taliančinou. Päťdesiatničke Carmen nepre-
káža, že jej občas nerozumiem, ani že by 
moje oči potrebovali podoprieť, chce sa len 
vyrozprávať. Po hodine monológu hľadám 
cestu do mojej izby. Uvažujem, čo skôr, 
napísať ďalší článok alebo hľadať inšpiráciu 
v snoch? A vlastne nie, tu netreba v noci 
snívať, pretože už celý tento pobyt je pre 
mňa žurnalisticko-duchovným snom...

text, foto: Mária Fábryová
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Vážené kolégium odborníkov, lekárov, 
vedcov a laikov! Lustrácia ružomberských 
pohostinstiev, šenkov, krčiem a zašivár-
ní aj naďalej pokračuje. Pre zachovanie 
objektivity sa však odborné kolégium roz-
hodlo pre dnešnú štúdiu angažovať duo 
fundovaných farmaceutikov, pána Tumora 
a Neboráka.

Objektom analýzy sa stalo oddelenie 
otorinolaryngológie na štvrtom poscho-
dí ružomberských pohostinstiev. Zastu-
pujúcou zložkou tohto traktu je hostinec 
Efekt, nachádzavší sa v nebezpečnej 
blízkosti nápravnovýchovnej inštitúcie, 
inak zvanej materská škola. Zábery z pri-
emyselných kamier dokázali, že pacienti 
mužského pohlavia z tohto ústavu v čase 
povinného poobedného „šlofíka“ unikajú 
cez pivničné okno a dovesela vyprázd-
ňujú orosené sudy. Oficiálne stanovisko 
Policajného zboru k problematike tlmočil 
vo svojom stanovisku hovorca Ján Pelen- 

patickými servírkami s bielym servítka-
mi. Okrem chutného piva na podnosoch 
roznášajú aj príjemné úsmevy a dobrú 
náladu. Táto atmosféra opantala docenta 
Neboráka natoľko, že si dovolil skompo-
novať oslavnú selanku na jednu z pracov-
níčok obsluhujúceho personálu.

Z hlbokých podnosov
prinášate nám radostné krígle
a vaša zástera nás brzdí
ako rovné čierne vlasy plné slastí

Stretávame vás pri svite hvizd
v tajomných skrinkách plných veršov
keď nám čapujete pocity
na bublinkovej múze sa budeme spolu 
niesť

Dnes naposledy
medzi Vami sedím
slečna, aj nabudúce...

Pre úplnosť treba uviesť, že táto 
selanka sa stala libretom pre soná-
tu č. 182 opus 12, autora Bedřicha 
Sladkého – Smotanu. 

V pohostinstve Efekt je možné takis-
to si vybrať zo širokého sortimentu 
jedál. Počnúc študentskou pizzou 
za 49 korún slovenských, šalátom  
z čerstvej čakanky, až po kapustovú 
polievku z nezameniteľnými kúska-
mi domácej klobásky. Po prvej lyži-
ci a druhom pive z docenta Nebo-
ráka vyletel výkrik: „Heretika!“,  
na čo ho akademik Tumor, ktorý inak 
vo voľnom čase študuje teológiu, 
napomenul: „Nie heretika pán kole-
ga, ale Heuréka!“ Neborák sa osopil  
a ponoril červený nos späť do polievky.

Čo sa týka ďalších indikátorov kvality pod-
niku, signál mobilných sietí a iných prijí-
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Vizita pokračuje
text: Martin Koleják, Michal Badína
foto: kamnapivo.sk

mačov vykazuje maximálne hodnoty na 
meracích prístrojoch. Voda v splachova-
čoch je čistá, nezávadná a občas s citró-
novou príchuťou. Fotobunky nad pisoármi 
sú ale jasným príkladom šikanu modernej 
techniky a zotročovania mikročipmi. Viac 
informácií o téme u Mgr. Greča.

Zhrnuté a podčiarknuté:

Docent Tumor: „Okrem iného sa vo voľ-
nom čase venujem sociológií a prognó-
zovaniu založenom na participatívnom 
prístupe. Preto podniku predpovedám aj 
naďalej vysokú návštevnosť, predovšet-
kým občanmi stredných vrstiev. O dlho-
dobom vývoji tohto ostrovčeka pozitívnej 
deviácie je však ešte predčasné hovoriť. 
Mojich päť hviezdičiek ho však neminie.“

Docent Neborák: „Po dôkladnom preštu-
dovaní si všetkých materiálov a bádaní  
v SNK v Martine som dospel k záveru,  
že pohostinstvo Efekt má ten správy efekt. 
Hodnotím ho preto piatimi hviezdičkami. 
Nakoľko mi však nie je dovolené uverejniť 
celé znenie môjho hodnotenia, bude pub-
likované v zborníku – Humanitné štúdiá 
šenkov na východ od Berlína.“

drek: „To, že v blízkosti podniku je zariade-
nie pre výchovu adolescentov, sme vedeli.  
Ale že by tam boli aj nejaké deti, to poču-
jem prvýkrát.“

Brány tejto obľúbenej študentskej poslu-
chárne sa otvárajú úderom jedenástej 
hodiny dopoludnia. Akademik Tumor sa 
domnieva, že práve to je príčinou nízkej 
účasti školopovinnej mládeže na vyučo-
vacom procese. „Ale niekedy sa s vyučujú-
cimi stretnú aj tam,“ dodáva Neborák.

Interiér pubu (tento termín si priniesol 
docent Tumor z vedeckej konferencie  
vo Wašingtone) je vkusne doplnený sym-
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» Majte ma radi (!)

V stredoveku patrili univerzity takmer  
k modlám. Určite je reč o iných modlách 
než sú dnešní Berkyovci či Beckhamovci. 
Boli centrom vzdelávania (tie univerzity), 
dostať sa na takú Sorbonu či Oxford bolo 
otázkou životnej prestíže. Niežeby dnes 
nebolo, ale ak to nevýjde tam, máte šancu 
inde, trebárs v susednom meste. 
Platí to aj na Slovensku. Univerzita už dáv-
no nie je tým, čomu Komenský prepožičal 
meno v 19. storočí. Prešov, Zvolen, Tren-
čín, Komárno... prípadne ďalšie detašova-
né pracoviská a fakulty v rôznych kútoch 
republiky. Všetky bojujú vo svete trhové-
ho biznisu o študentov, pretože študent 
prinesie štátne peniaze. Zároveň bojujú aj 
s týmito peniazmi o čo najväčšiu kvalitu 
a výsledky poskytovaného vzdelávania. 
Sú hodnotené rôznymi inštitúciami, komi-
siami, agentúrami, ale aj samotnými štu-
dentmi, zamestnancami a v neposlednom 
rade ostrým okom konkurencie. Navyše, 
nik nevie, kto bude zajtra vládnuť a akej 
farby nosí kravatu. Pri červenej sa šušká, 
že univerzít je pod Tatrami veľa a treba 
škrtať. Minister školstva Ján Mikolaj už aj 
má predstavu kde. 
Vďaka rozbiehajúcej sa komplexnej akre-
ditácii vysokých škôl začal celonárodný 
univerzitný boj o body do hodnotiacich 

tabuliek komisií. Škola si ju vyplní sama, 
podľa vopred zadefinovaných kritérií. Odpi-
sovať a dopisovať ako na onej hodine ..., 
no, skrátka, asi to nebude mať zmysel.
Do boja sa pustili aj fakulty Katolíckej 
univerzity. Neprislúcha hodnotiť ako je to 
 na Námestí Andreja Hlinku či na Uli-
ci generála Miloša Vesela v Ružomberku,  
no filozofická fakulta začala celkom razant-
ne. Výsledok povie širokej verejnosti o cel-
ku menom Katolícka univerzita. Tá však 
zvádza ešte jeden, menej viditeľný boj. 
Aj po piatich rokoch svojej existencie  
pod Čebraťom bojuje o priazeň obyvateľov 
mesta s ružou v erbe a vraj aj v srdci.  
Za ten krátky čas, kedy sa pokúšala pre-
raziť na vysokoškolskom trhu, jej vyčítajú 
slabú odbornosť, pripravenosť študentov   
a v neposlednom rade aj známy tzv. syn-
dróm poistky na prihláške. Potom vraj pôso-
bí ako zberňa inde neprijatého študentstva. 
Príčiny tohto názoru zrejme tkvejú aj v chy-
bách, ktoré sa urobili. Určite je, napríklad, 
otázne či sú prijímačky na základe vysved-
čení (v predstihu oproti plánovanému celo-
plošnému zavedeniu) tým správnym rieše-
ním. Ale kto nič nerobí, nič nepokazí. Ťažko 
sa zbaviť dojmu, že takéto posudzovanie 
vychádza z krátkozrakého pohľadu. Sku-
točne prevláda vo verejnosti názor, že inde  
na Slovensku je všetko a všetci na vyso-
kých školách kvalitnejšie a lepšie? Tak to 

bude nejaký omyl. Stačí si otvoriť oči.  
A netreba pritom porovnávať humanitné 
vedy s medicínou. Ak sa v Ružomberku  
na gymnáziu nejaký študent absolvujú-
ci študentskú prax z Katolíckej univerzity 
zakokce či zazmätkuje, neznamená to,  
že sa tak nestane aj v Trnave alebo Bra-
tislave. 
Univerzita až dnes začala chrliť prvých 
absolventov. Ľudia, ktorí získali vzdelanie 
práve tu, odchádzajú do rôznych kútov 
Slovenska i sveta a na ich pleciach, v ich 
hlavách a možno i v rukách budú výsledky, 
podľa ktorých môže byť Katolícka univer-
zita hodnotená spravodlivejším meradlom. 
Oni budú závažím, ktoré doteraz v hodno-
tení s inými školami na tej druhej miske 
váh chýbalo. Doteraz univerzita len štar-
tovala. Dnes sa už hýbe a aj napriek tomu 
je v niektorých individuálnych oblastiach 
lepšia ako mnohé, ďalšie, ktoré cestujú už 
roky, ba až desaťročia. Je tu čo zlepšovať, 
stále je kam napredovať. No len výsledky 
prác a konania jej členov, či spomínaných 
absolventov budú celú akademickú obec, 
kvalitu školy a v neposlednom rade aj 
verejnú mienku, posúvať ďalej. Nezostáva 
iné, len poctivá snaha uberať sa smerom 
úspešným, smerom k oprávnenej hrdosti  
a teda aj často pochybujúcemu alma mater 
patriotizmu.

» Tajomný škriatok z Islandu

Najslávnejšia islandská umelkyňa všetkých 
čias Björk Gudmunsdóttir sa narodila pred 
42 rokmi 21. novembra v Reykjavíku. Ume-
leckou esenciou tvorby kontroverznej spe-
váčky je schopnosť preložiť do hudobného 
jazyka prostredníctvom špecifickej farby 
hlasu a s magickou formou prejavu silné 
emócie.  Mimoriadnosť jej hudby vychád-
za z islandských hlasových a hudobných 
prvkov, ktoré spája s najrozmanitejšími 
hudobnými žánrami a nástrojmi. Vďaka 
tejto multižánrovej komplexnosti je takmer 
nemožné zaradiť jej tvorbu do určitého 
hudobného štýlu. Kombinuje elektronické 
motívy so symfonickou hudbou, používa 
beatbox a industriálne ruchy, originálne 
melódie odkazujúce až k psychedelickej 
hudbe (hudobný štýl inšpirovaný skúse-
nosťami z drog) s nápaditým aranžmánom 
a použitím exotických nástrojov.
Björk sa začala venovať hudbe od útleho det-
stva. Popri štúdiu spevu, hry na flautu a kla-
vír už ako päťročná účinkovala v niekoľkých 
detských muzikáloch. Mala len jedenásť, 
keď po neočakávanom obrovskom úspechu 
nahrávky  Love to Love takmer okamži-
te dostala ponuku nahrať vlastný album.  
A tak v roku 1977 vzniká jej prvotina Björk,  
na ktorej sa nachádzalo niekoľko island-

Doktorandské okienko

Kalendárium
ských detských pesničiek, cover verzie 
hitov a dokonca aj Fool on the Hill od Bea-
tles spievaná v islandčine. V období puberty 
sa stal členkou niekoľkých islandských pun-
kových a alternatívnych hudobných zosku-
pení. Najznámejšími z nich boli kapely Tappi 
Tikarass a KUKL (čo v islandčine znamená 
mágia), s ktorými Björk nakrútila dva, kriti-
kou i fanúšikmi, vysoko hodnotené albumy. 
Po rozpade KUKLu časť jeho členov založila 
skupinu Sugarcubes, ktorá sa stala jednou 
z najznámejších islandských kapiel. V roku 
1992 ako dvadsaťosemročná odchádza  

my vo filme Tanec v temnotách.  Súčasne 
k filmu nahrala soundtrack nazvaný Sel-
masong. Vespertine (2001), album citlivých 
vokálov doprevádzaný komorným orches-
trom, zbormi, DJmi a harfistkou, je ďalším 
experimentátorským dielom obsahujúcim 
niekoľko kontroverzných cenzurovaných 
videoklipov.  Problémom je autorkina naho-
ta a deformované sexuálne scény (klipy 
Pagan Poetry a Cocoon). O tri roky neskôr 
vychádza improvizovaný album Medúlla, 
ktorý sa nahrával takmer po celom svete 
vrátane rodného Islandu. Väčšina zvukov je 
tvorená beatboxom, len výnimočne zazne-
jú v skladbách elektronické prvky. V máji 
2004 Björk spieva na zahájovacom cere-
moniáli letných olympijských hier v Até-
nach pieseň Oceánia. Skladba bola napísa-
ná špeciálne pre túto príležitosť. Inšpiráciou 
pre zatiaľ posledný album Volta (2007) bolo 
najmä prostredie vojny a deštrukcie. Jedna  
z hlavných myšlienok vznikla práve na ces-
te Björk do tsunami postihnutej Indonézie. 
Björk si vďaka svojmu strhujúcemu pódio-
vému prejavu vyslúžila prezývku „tajomný 
škriatok z Islandu“. Jej  hudba si získala 
srdcia miliónov fanúšikov po celom svete. 
To všetko aj napriek tomu, že táto dáma 
s večným výzorom neposlušnej školáčky 
nikdy neskĺzla k jednoduchým popevkom, 
či aranžérskym klišé.

text: Peter Kravčák

text: Nina Klusová
foto: internet
zdroj: jesensky.sk, wikipedia.sk

do Londýna, aby vydala svoj prvý autorský 
sólový album Debut. Celosvetový úspech 
a množstvo ocenení ju podnietili k ďalším 
experimentálnym albumom.  Témam med-
ziľudských vzťahov a lásky (speváčkina 
obľúbená téma) sa venuje v albume Post 
(1995). Za najextrovertnejší album kritici 
považujú Homogenic (1997), kde textovo  
i hudobne popisuje pestrofarebné islandské 
krajiny. V roku 2000 Björk stvárnila posta-
vu slepej československej emigrantky Sel-



Milí naši čitatelia, 
v zimnom semestri sme si pre vás pripravili zaujímavú súťaž. Každý mesiac uverejníme dva články  
z internetového Zumagu, ktoré si podľa nás zaslúžia svoju pozornosť. Vašou úlohou je odovzdať jednému 
z článkov svoj hlas. Lístky s vašimi menami a hlasmi vhoďte do škatule na vrátnici F - bloku. Zapojte sa  
do súťaže o 500 korunovú poukážku, ktorú bude možné použiť v jednej z ružomberských pizzérií. Rovna-
kú cenu vyhrá aj autor článku, ktorý dostane od vás najviac hlasov. Pozor! Hlasy môžete každému článku 
odovzdávať len dva týždne a akceptovaný bude len jeden lístok s rovnakým menom. Zo všetkých, ktorí 
budú počas zimného semestra hlasovať, vyžrebujeme počas skúškového obdobia jedného výhercu.   
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»Čo dokáže jedna malá knižka...

Je to ako keby ste sa 
pozerali do zrkadla 
kde vidíte svoje chyby, 
problémy a nedostat-
ky. Síce trpký pohľad,  
ale povie vám o vás viac 
ako najlepší priateľ...

Je piatok podvečer,  
po dlhom týždni v 
škole, konečne opäť 
doma. Už celý deň 
mi kamaráti vyvolá-
vajú kedy dôjdem a 

čo podnikneme večer. Po tom ako si u nás  
na fare “odkrútim“ stretko s birmovancami, zavítam do 
našej miestnej krčmy, kde ma už všetci známi túžobne oča-
kávajú. Pri bare si objednám pivo, a sadajúc si za náš stôl 
vyhadzujem z vrecák peňaženku, mobil, nejaké cigarety  
a malú, nenápadnú knižočku čo mi ostala ešte zo spomína-
ného stretnutia...a vtedy to začne.

Spočiatku obkecáme obvyklé témy typu: “čo nové doma“ 
, “ako ide škola“ alebo: “kto sa kedy ako zhulil či spil“:))  
No postupom času a konverzácie, si všetci akosi podve-
dome začínajú všímať tú moju náboženský ladenú knihu. 
Zrazu ju ktosi obráti na rub, vraj aby ho “pánbožko“ ešte 
aj v krčme nemusel znášať. Iný ju letmo prelistuje a utrúsi 
štipľavú poznámku na adresu cirkvi v zmysle, že už lepšiu 
reklamu si nemohla vymyslieť. Ďalší sa nepozorovane začíta 
do príbehu Curta Cobaina o tom ako jeho život nebol napl-
nený šťastím i napriek tomu, že bol nesmierne slávny. Po 
krátkej chvíli, nevediac ako a prečo, som sa ocitol uprostred 
divokej, emóciami nabitej, debaty o Bohu, kresťanstve, vie-
re či cirkvi. Tak takýto večer medzi ľuďmi, ktorí v živote o 
Bohu veľa nepočuli som nečakal. Výsledok tejto predlhej 
debaty nie je veľmi podstatný, každý si z nej jednoducho 
vzal čo chcel. 

No bolo zaujímavé sledovať ako dokáže kniha “nadupa-
ná“ tradičnými hodnotami a pritom opovrhujúca súčasným 
životným štýlom iritovať človeka až do takej miery, že sa 
musí zamyslieť sám nad sebou. Je to ako keby ste sa poze-
rali do zrkadla, kde vidíte svoje chyby, problémy a nedo-
statky. Síce trpký pohľad, ale povie vám o vás viac ako 
najlepší priateľ...

Martin Štefaňák, 1. ročník ZU

»Ako som sa stal Bc
A bez bakalárky!!!

Ešte vopred upozorním na jeden malý 
fakt. Nie je Bc. ako Bc. To prvé Bc., to je 
klasika, titul bakalár, sen každého treti-
aka („Mať to už čím skôr za sebou, ach 
jaj...“). A to druhé Bc., o tom vám milí 
čitatelia budem rozprávať.

Je to čosi viac ako bakalár, je to birmo-
vanec. Väčšina z nás si to možno ešte 
pamätá...plný kostol, rodičia všetkého 
druhu (myslím tým krstní, birmovní), prarodičia a príbuzní z rôznych 
kolien. Ďalej biskup, kňazi, miništranti a okrem vašich kolegov aj vy, 
pripravení prijať dary Ducha Svätého a vstúpiť tak do kresťanskej 
dospelosti s plným nasadením pre celý život.

...viem, nie každému sa to takto premieta v hlave (aspoň tie posledné 
slová). A mnohí si kladú otázku „Kde sa stal problém? Vek? Odhod-
lanie? Zle som sa vyspal?“

Počas príprav na birmovku sa ma mnohí pýtali „Ty ešte nemáš bir-
movku? To až teraz? A prečo až teraz?“ a vzápätí sa z tých istých úst 
ozývalo „Buď rád, že až teraz, teraz máš vlastnú hlavu, ja som si to 
vtedy tak neuvedomoval...“ 

S odstupom tých pár desiatok hodín si začínam uvedomovať, že nie-
čo na tých slovách je. Keď som mal 16 rokov, ani som nevedel, 
čo to tá birmovka vlastne je („asi nejaký vyšší stupeň krstu alebo 
čo“). Rodičia mi hovorili: “Keď chceš ísť, tak choď“ . Automaticky 
som si teda zapamätal postulát „Keď sa mi nechce, nemusím“, ktorý 
som vtedy ľahkovážne využil. Vedel som totiž celkom jasne, že ešte  
na také čosi nemám...bunky? rozum? odhodlanie?... niečo také.“

S odstupom času som sa po rokoch ocitol na tejto úžasnej pôde Kato-
líckej univerzity a tu prišlo čosi ako „obrátenie“ a po dvoch rokoch 
takéhoto obracania prišiel z čista-jasna nápad: birmovka. Som vďač-
ný Bohu, že toto rozhodnutie bolo moje rozhodnutie a mohol som si 
túto sviatosť užiť naplno, s úžasným pocitom šťastia na duši. Pocí-
tiť prítomnosť toľkej koncentrácie Ducha Svätého na jednom mies-
te...človek by ju bol schopný krájať. Slzy v očiach, úsmev od ucha  
k uchu, čo ďalej dodať. Už asi len jediné, pokoj. Obrovský pokoj, 
ktorý prekoná aj pokoj Bruca Willsa pri zneškodňovaní bomby tri 
sekundy pred výbuchom. Jeden z najkrajších dní v živote. 

Jedna prosba na záver: Ak raz budete mať svoje deti, dávajte im 
voľnosť výberu. Nenúťte ich na birmovku zo strachu, že „čo by pove-
dali príbuzní, susedia, známi...ostatní, keby môj synak/dcéra nemali 
birmovku“ . Je to ich rozhodnutie.

Jakub Chocula, 3. ročník ZU



text: Eva Okoličániová
foto: http://www.tuzvo.sk

...sladké časy študentské...

„No vidíte, to vás Pán Boh potrestal, lebo 
ste boli také hrdé!“ nekompromisne nám 
vmietla do tváre stará mama, keď sme sa 
s kamarátkou pripravené na všet-
ky „nástrahy“ večerného města, vrátili  
zo zastávky, lebo z jednej zo slovenských 
dedín „na konci sveta“ zase raz nešiel auto-
bus. Mimochodom, je to presne tá osoba, 
podľa ktorej sú / všetci / novinári odsúdení 
na nekompromisnú smrť zabitím. „Hrdosť“ 
- teda dajme tomu, že sebavedomie, 
vyžehlené vlasy, nečínske oblečenie, hoci 
čo už dnes nie je z Číny, na nechtoch fareb-
ný lak a, nedajbože, vlastný názor, to sa  
v staršej generácii nenosí a nebude popu-
lárne nikdy. Lenže práve tí, ktorí už toho 
toľko zažili, nespozorovali, že doba sa 
zmenila. „Šedé myši“ prerazia tak akurát 
v amerických rozprávočkách, nemému 
dieťaťu ani vlastná mať nerozumie, takže 
hraná nevinnosť a „skromnosť až za hrob“ 
nie je namieste. Jasné, o afekte platí to 
isté, nie sme v Holywoode! 

„...láska a peniaze stále nás trá-
pia....“

Pracujú v advokátskej kancelárii, v pro-
gramovacej firme, v televízii, v bare,  
v obchode, na letisku, opatrujú deti... To 
nie je výpočet „kariér“ zrelých tridsiatni-
kov. Takto si popri škole zarábajú desiat-
ky študentov. Všade, kde sa dá. Pre niek-
torých je to iba výplň voľného času, no 
pre desiatky jediný spôsob, ako dokon-
čiť školu. Nech to znie hocijako honosne 
a príťažlivo, je to viac - menej iba prá-

ca. Študent rovná sa človek permanent-
ne bez peňazí, tak to vždy bolo zaužíva-
né. Hoci je to v mnohých prípadoch stále 
tak, pomaličky sa to posúva. Keď penia-
ze najskôr musíme zarobiť, tak nám ide 
o to, aby sme ich mohli minúť - nech je 
to už, na čo chce. Staršia generácia toto 
asi nikdy nepochopí  - česť výnimkám  
- a mladí budú vždy odsúdení ako „tí drzí  
a bez rozumu míňajúci všemocné peniaze“. 
Lenže človek tu nebude večne, peniaze si 
nevezme do hrobu a v rámci príjemných 
chvíľ nebude spomínať na to, ako bol v ten 
krásny piatok večer doma a ušetril 300 Sk. 
No a  radosti a problémy s láskou - to je 
kapitola sama o sebe a netýka sa len štu-
dentov, hoci v tom období je všetko inten-
zívnejšie... 

„Chýbajú prostriedky, pomôže nápad“

Nejde o to, čo máte, ale koho poznáte! Táto 
vetička sa neobjavuje len ako prikrášlenie 
filmových happyendových sladkostí, ale je 
to u nás bežná realita už pár rôčkov. Podľa 
toho to tak sem - tam aj vyzerá, že schop-
nosti sú úplne zbytočné, keď nepoznáte 
tých správnych ľudí. Bohatých, mocných, 
kamarátskych, ochotných sponzoringu  
- činnosti z daní odpísateľnej. Jasné, že sa 
chceme trendy obliekať, navoňať drahou 
voňavkou, dobre vyzerať, páčiť sa. Ale to 
neznamená, že ten, kto sa o seba stará, 
musí mať prázdnu, lebo nič iné ako dobre 
vyzerať nedokáže! Nie je to len o tom zaro-
biť, minúť, nakúpiť, zarobiť, prehýriť. Vždy 
je tu snaha o niečo. Buď dokázať, získať 
alebo „len“ pretĺcť sa životom. Je to predsa 
to jediné, čo skutočne máme. 

„Index a česť, nedá sa zjesť!“

Ako keby od doby, keď sa dieťa vie samo 
najesť a chodí na nočník, všetci čakali len 
na to, na akú vysokú školu pôjde. Aj keď 
je to vzdialeným príbuzným a dotieravým 
susedom viac - menej jedno, nikto si pred 
zisťovaním citového rozpoloženia neod-
pustí otázku „A čo škola?“ Potom sa to 
už, väčšinou, hodnotí podľa vzdialenosti  
od sladkého domova a nie podľa toho, 
kde má absolvent možnosti uplatnenia  
a do akej miery je príprava na skúšky 
„krvopotná“. Čo všetko treba na získavanie 
tých pár písmen pred meno. To už zaujíma 
málo ľudí, že na architektúre prerysujú celé 
noci, na mat - fyze to, napriek všeobecné-
mu posmechu, rozhodne nie je med lízať  
a o medicíne a veterine škoda reči... Škol-
ské a študentské časy sú pre mnohých, 
ak nie všetkých, neopakovateľné. Práve  
v „hrôze naháňajúcich inštitúciách“ zažíva-
me lásku, sklamanie, priateľstvo aj pocit, 
že nič na svete nie je spravodlivé. No stále 
je to len také cvičisko pre život. „Nanečis-
to“ si vyskúšať, čo bude ďalej. Cestovať  
za polovicu, praxovať na miestach, kde 
„obyčajná ľudská noha“ len tak ľahko 
nevkročí. Tráviť večer v kine či v krčme, bez 
toho, aby sa nad tým niekto pozastavil. Mať 
právo na ideály a naivitu. Byť medzi nevin-
ným detstvom a „brutálnou“ dospelosťou  
a z oboch období využiť to, čo sa nám hodí 
najviac. V období možností a plnej sily, 
užívať si krásy života.

Názvy malých titulkov sú časti z textu 
piesne Elán - Klasika

zumag
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generation?
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» Žurnalistika - bojové umenie

Ako dieťa som prešla fázou, modelky, 
murárky, krajčírky, návrhárky, vojač-
ky, veliteľky a učiteľky v jednom. Dnes 
študujem žurnalistiku, bojové umenie 
v pravom slova zmysle. Cítim sa dob-
re, ak mám súpera, s ktorým si rozu-
miem a občas mám navrch. 
To že mám istý druh moci je viac než 

isté, predsa ju má každý. Je to len iné vnímanie vplyvu, manipulovania, či podsú-
vania a posúvania vlastných názorov do okolia. Skutočná moc akú človek má, záleží 
na tom, akú mu okolie poskytne, povolí a v niektorých prípadoch bude aj tolerovať  
a trpieť aj jej následky. Moc ma baví, pokiaľ ju viem správne nasmerovať, zaťažuje, 
ak je jej priveľa a hnevá, ak jej nemám dosť! 
Najdôležitejšie snáď je túto moc nevyužiť, ale správne použiť. Lebo aj ten najlepší 
vynález, ktorý mal ľudstvu pomôcť, neraz spôsobil viac škody ako osohu v rukách 
nesprávneho človeka. Moc je nebezpečná v rukách hlupáka, no nebezpečnejšia  
v rukách cieľavedomého inteligenta, ktorý stojí na nesprávnej strane. Dôkazom je aj 
nasledujúci príbeh:

V New Yorku zachránil muž pred zúrivým pittbulom malé dievčatko. Okoloidúci novinár 
to videl a vraví mužovi: „Výborne. Napíšem o vás článok do NY Post s titulkami - Newy-
orský hrdina zachránil americké dievčatko pred zúrivým psom.“ 
„Ale ja nie som New Yorčan“, odpovedá muž. 
„To nevadí, tak to bude - Americký hrdina zachránil malé dievčatko pre zúrivým 
psom.“
„Ale ja nie som Američan, som z Afganistanu.“
Na druhý deň NY Post priniesli správu s titulkom: „Moslimský terorista zabil amerického 
psa.“
,,Nezáleží na tom ktorá strana vlastní zbrane, médiá rozhodnú na koho budú namiere-
né.“ 
A ja si dovolím napísať novú verziu: ,,Nezáleží na tom, ktorá strana vlastní zbrane,   
vy  rozhodnete na koho budú namierené.“

zdroj (príbehu):http://www.prop.sk/medialna_manipulacia.htm

Študovať žurnalistiku nestačí
Podľa týždenníka TREND zastúpenie vyštudovaných žurnalistov v redakciách nepresahuje väčšinou 
ani štvrtinu ich členov. V tom istom článku (TREND 41/2007) sa spomína názor šéfredaktora SME 
Matúša Kostolného: „Existuje silné povedomie, že tieto (žurnalistické) školy nepripravujú práve 
najlepšie.“ Čo vlastne spôsobuje, že čerství magistri žurnalistiky nekončia často v médiách?

Na základe toho, čo som doteraz počul 
či čítal o tejto téme, možno hovoriť  
o niekoľkých faktoroch, ktoré môžu spôso-
bovať spomínané otázniky pri pohľade  
na štatistiky s vyštudovanými „novinármi“ 
a slovenskými redakciami:

Ľahká cesta k titulu
Je pravdepodobné, že v spoločnosti panu-
je akési povedomie, že jeden zo spôsobov, 
ako získať vysokoškolský titul bez zbytoč-
nej námahy, je práve štúdium žurnalistiky 
či jej príbuzných smerov. Samuel Brečka, 
dekan Masmediálnej fakulty súkromnej 
Bratislavskej vysokej školy práva,  
pre TREND tvrdí, že „žurnalistiku študuje 
veľké množstvo ľudí, ktorí ani nerozmýšľa-
jú nad tým, že by raz pracovali v médi-
ách.“ To, či je štúdium žurnalistiky naozaj 
ľahkou cestou k titulu je vedľajšie. Isté je, 
že mnohých zrejme motivuje titul magister 
viac ako titul novinár. Cesta za tým druhým 
však ľahká určite nie je. 

Ilúzia pekných slohov
Takmer každý študent novinárčiny vie 
ako-tak písať. Znamená to asi toľko,  
že jeho slohové práce na základnej či 
strednej škole nepatrili medzi podpriemer. 
Pre prácu v médiách to stačiť ale nebude. 
Nedávno sa redaktorka týždenníka .týždeň 
Eva Čobejová v jednej diskusii na podob-
nú tému vyjadrila, že žurnalistika nie je  
o písaní. Je o stretávaní sa s ľuďmi, zisťo-
vaní faktov, počúvaní, premýšľaní. Písanie 
tvorí iba určitú zlomkovú časť. Túto sku-
točnosť si vraj mnohí študenti uvedomia,  
a potom končia mimo médií. 

Náročné dobrodružstvo
Ak by aj platilo, že študovať žurnalistiku je 
pohodlné, o práci novinára by sme to tvrdiť 
nemali. Dnes sa vyžaduje vzdelanie (nie 
diplom zo žurnalistiky, ako to potvrdzujú aj 
šéfovia redakcií), znalosť jazykov, prehľad, 
obstojná štylistika, schopnosť argumen-
tovať, naháňať sa. Aj šikovní ľudia to po 
určitom čase vzdávajú. Viacerí aj kvôli 
finančnému ohodnoteniu. To síce nemusí 
byť slabé či priemerné, ale ľudia, ktorí už 
v médiách strávili nejaký ten čas a získali 
mnoho kontaktov, mieria za lepším platom 
do oblastí, kde sa nebudú toľko namáhať, 
napríklad v bankovníctve, finančníctve, 
marketingu, reklame a inde. 

Odbornosť nad zlato
Ďalšou skutočnosťou, ktorá sa v súčasných 
médiách cení, je odbornosť. Mnohí noviná-
ri by už žurnalistiku študovať nešli. Skúsili 
by niečo odbornejšie. Prednosť dostáva-
jú ľudia, ktorí sa vyznajú v istej oblasti a 
vedia pritom písať. Angličtina je takmer 
samozrejmosťou, ostatné jazyky silnou 
výhodou. Na druhej strane, pre tých, ktorí 
už žurnalistiku študujú, to nemusí zname-
nať, že sa venujú niečomu, čo ich neskôr 
diskvalifikuje. František Múčka z TRENDu  
na konferencii Cirkev a médiá v Čičmanoch 
v júni tohto roku povedal: „Študovať žur-
nalistiku nestačí. Už keď študujete žurna-
listiku a máte nejakú prirodzenú inklináciu 
k právu, ekonomike, politológii, treba pop-
ri štúdiu ísť cielene po týchto vedomosti-
ach.“ Tiež je dobré sa už počas školy snažiť 
niekde uplatniť. 

Slabé školy?
V neposlednom rade sú pri (ne)uplatňovaní 
vyštudovaných žurnalistov kritizované aj 
školy, ktoré ich majú formovať a vzdelá-
vať. Našim katedrám sa najčastejšie vyčíta 
slabé prepojenie s praxou. No tak, ako pri 
ostatných odboroch aj tu platí, že škola dá 
človeku toľko, koľko si chce vziať. Takis-
to stojí za premyslenie, či sa oplatí päť 
rokov sedieť nad knihami, alebo sa vydať  
do nejakej redakcie a pomaly sa popri ško-
le a povinnostiach začať učiť.  

Pri súčasných trendoch v žurnalistickom 
školstve, ale i pri očakávaniach kvalitnej-
ších médií, nemôžeme očakávať v redak-
ciách enormný nárast ľudí, ktorí päť rokov 
čakali na uplatnenie svojho žurnalistického 
diplomu. Hoci by bol červený. Možno skôr 
platí, že pre tých, ktorí chcú byť novinármi, 
by mala byť žurnalistika akási „bokovka“ 
popri ostatnom vzdelávaní.

text: Pavol Rábara

text: Zdenka Bošeľová
foto: internet



Dá sa schytať šach mat vo viere?

Dúfam, že vieš hrať šach lepšie ako ja. 
Po niekoľkých minútach skončím porazený 
protihráčom. Nemám talent a chýbajú mi 
skúsenosti. Schopnosť zachovať rozvahu. 
Ten čiernobiely svet asi nikdy nebude pre 
mňa, najistejšie sa cítim držiac v rukách 
pešiaka. Neuvedomujem si, že s kráľom 
by som to dotiahol ďalej. Jeho ťahy sú 
pre mňa príliš komplikované a náročné.

pre ich hriechy a oni sa boja do spovednice 
vkročiť. Ako môžu brať toto miesto za mies-
to odpustenia, radosti a lásky pri takomto 
postoji kňaza? Ako sa môže cítiť človek, 
ktorý chodí do kostola a „skutoční“ veriaci 
mu vykričia do očí, že pre neho tam nie 
je miesto, že on je príliš hriešny pre Boží 
chrám. Neodsudzujem ľudí, ktorí prestali 
chodiť do kostola a na spoveď. Neodsudzu-
jem ich, ale povzbudzujem, aby to skúsili 
znova. (Poznámka autora: Ak máš záujem, 
rád ťa budem doprevádzať na omšu, alebo 
spoveď. Mail je dole. Číslo v redakcii:) ) 

Biele figúrky – zápas za život

Život je boj. Medzi dobrom a zlom. Opla-
tí sa zapojiť sa do bitky o dobro, život 
a Lásku, lebo toto víťazstvo je už potvrde-
né. Ako bojovať a čím? Svojim postojom, 
tým čo robíš a ako sa správaš k nášmu 
spoločnému svetu. 
Raz som sa pri cestovaní v „MHD-čke“ 
zamyslel. Kým by mal byť kresťan – bojov-
ník za život? Ako by ho mali ľudia identi-
fikovať. Vyprovokovala ma k tomu jed-
na dievčina, ktorá automaticky vyletela 
zo svojho miesta v električke, aby ho uvoľ-
nila staršej pani. Mali by ľudia okolo vedieť, 
že ona je kresťanka? Že absolvovala krst, 
prijala sv. prijímanie, chodí na spovede, 
a bola aj na birmovke.
Prišiel som na to, že kresťana by mali ľudia 
charakterizovať slovom DOBRÝ ČLOVEK. Je 
to dobrý človek. Správny človek. Férový 
človek. K sebe, k ľudom okolo, i k Bohu.

Čierne figúrky – zápas za smrť

Neviem, ku ktorej skupine ľudí patríš. Či 
k tým, ktorí všetko zlé zvaľujú na náhodu, 
alebo k tým, ktorí vidia zlo reálne. Vedia 
a vidia za ním diabla. Nie som ten typ, 
ktorí vidí vo všetkom čerta, nosí so sebou 
svätenú vodu a prežehnáva sa pri akom-
koľvek náznaku luciferstva. Verím však, že 
na zemi panuje boj o dobro a zlo. Skutoč-
ný boj. Začni bojovať. Nemusíš tiahnuť do 
veľkých bojov a krvavo, alebo priateľsky 
obracať druhých na vieru. Vyhlás boj zlu 
v sebe. Zlo môže byť ukryté 
za čímkoľvek. Za sebectvom, 
lenivosťou, pýchou. Pýtaš 
sa: Načo mám bojovať proti 
niečomu, čo je môjmu telu 
príjemne a osožné (si si istý, 
že osožné?) Príjemný zvyk 
onedlho prerastie do závis-
losti. Ak sa rútiš dolu kop-
com veľkou rýchlosťou, ťažko 

zabrzdíš. Každým metrom naberáš väčšiu 
a väčšiu rýchlosť, jednoduchšie je zastaviť 
v začiatkoch. Mám s tým skúsenosť. Nepí-
šem ako odborný doktor, ale ako človek 
z mäsa a kostí. Môžeš byť závislý na čom-
koľvek. Môžeš práve bojovať so svojou 
čistotou alebo s čistotou svojej priateľky, 
môžeš mať problém s fajčením, s peniazmi. 
Môže to trvať už roky (!) a ty prosíš Boha, 
aby ťa toho zbavil! Snažíš sa s tým prestať, 
si takmer zúfalý a zdá sa ti, že jemu je to 
jedno. Častokrát ťa necháva padať a vstá-
vať a pomôže ti až neskôr. Dovoľ mu zvíťaziť 
vo svojom živote. I ja som podobne bojoval, 
snažil sa a padal. Volal k nemu, a zdalo sa 
mi, že je ku mne hluchý. Keď som to pri 
posledných silách vzdal, prišiel on a dvihol 
ma. Slovami: nie je to tvoja zásluha, urobil 
som to pre teba ja, lebo ťa mám rád. Božia 
logika je iná ako naša. (Tou by neprešiel ani 
Magister Zeleňák) Môže ťa nechať padať, 
až na dno, aby ťa pritom naučil mnohým 
veciam. Môže sa ti to zdať ako totálna 
porážka, ale on vidí v širších súvislostiach. 
Vidí, že ti to bude na niečo dobré, že ťa nau-
čí dôverovať mu a spoliehať sa naňho, a nie 
na vlastné sily.

Vyprovokovali ťa dnešné slová k otáz-
kam? Alebo by si rád načal nejakú zau-
jímavú tému? Nenechaj si to pre seba! 
liziciarm@gmail.com

text: Martin Ližičiar
foto: internet
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Čierne a biele políčka. Tak jasne rozdielne 
a kontrastné. Pohľad na tento „akčný“ 
šport (šach) mi pripomína náš svet. Častý 
pohľad kresťanov na ľudí mimo. Kresťanov 
s bielymi figúrkami a ateistov s čiernymi. 
Ale ateisti vystupujúci v tomto pud/in/gu nie 
sú ľudia presvedčení, že Boha nepotrebujú. 
Alebo mu priamo do tváre kričia: Nepotre-
bujeme ťa, nepotrebujeme tvoje zákazy. Sú 
to ľudia, ktorí ho hľadali, ale z rôznych príčin 
na tejto ceste zastavili. Aj vďaka nám.
Aj ja som mal často takýto falošný pohľad. 
A priznajme, že v tom nie som sám. Necho-
díš do kostola, máš u mňa čierny bod. Bola 
si na potrate, klesla si v mojich očiach.
Až nedávno som sa naučil vidieť svet fareb-
ne. Sú mnohí ľudia, ktorí hľadajú Boha 
a „správny“ život, ale nenájdu podporu 
vo svojom okolí. Samému sa ťažko pláva 
proti prúdu. Hľadajú pomoc v našich rukách, 
v rukách kresťanov, častokrát im práve my 
podsúvame prekážky popod nohy. Stojím si 
za tým, že zabiť nenarodené dieťa je hriech, 
ale preto nebudem odsudzovať ženu, ktorá 
potrat podstúpila. Potrestala sa sama. Prá-
ve vtedy by mala byť naša úloha pomôcť jej 
vstať z blata a kráčať nanovo. Vtedy potre-
buje naše povzbudenia a bratskú podporu. 
Neodsudzujem človeka, ktorý nechce cho-
diť do kostola a na spoveď. Poznám mno-
ho prípadov ľudí, na ktorých kňazi nakričali 



V čom spočíva tajomstvo úspechu ZJAVistov?
text: Michal Hricko
        Michal Vrták
        Gabriel Žifčák
foto: internet

Vo viacerých vašich ohlasoch sa objavili prosby, či by sme nemohli prezradiť tajomstvá nášho závratné-
ho úspechu. Keďže sa stále riadime heslom: Náš fanúšik, náš pán, rozhodli sme sa splniť vaše priania. Naj-
väčší priestor sme sa pochopiteľne rozhodli dať ZJAVistovi, ktorý nás už takmer opustil – Valentinovi. Myslíme,  
že nie je potrebné uvádzať u jednotlivých návodoch mená ZJAVistov, lebo si ich zjavne domyslíte sami...

Recept na úspeš-
ného muža zaru-
čene hľadajte  
u ZJAVistu me-
nom Vrták. Hneď 
po tom, čo si uve-
domíte, že nejde 
o prezývku, ale  
o skutočné priez-

visko pochopíte, že niektorí ľudia sa do-
kážu pre svoje meno narodiť. Vrťo sa 
prekvapujúco narodil ako malý chlapec.
Už v mladom veku pochopil, že je lep-
šie byť neodbytným ako nechať sa dobiť. 
V štýle Mobíka Tea, (ktorého vykopnú 
dverami a vráti sa oknom, viď: wéwéwé-

Najdôležitejšie je za-
čať. Dostať do rúk 
niečo, čo vám nik-
to nevezme. Čo vám 
zabezpečí obživu na 
celý život. Naučiť sa 

niečo užitočné. Berte si príklad z druhého 
Zjavistu. Mama mu povedala „ Buď k ľu-
ďom dobrý. Dávaj im čo potrebujú a oni ti 
to oplatia.“ A tak sa rozhodol vyštudovať 
za kuchára. Roky mladosti pri sporáku sa 

Dosť bolo šedých, priemerných myšiek, 
povedal si jedného pekného marcového 
dňa Gabov spolužiak na „základke“ a šiel 
za kominára.
Jipo také šťastie nemal. Nevzali ho ni-
kam. Všade sa ho báli, resp. jeho veľmi 
veľkééého....intelektu! No našli sa pre-
zieraví ľudia, ktorí v ňom videli svetlú 
budúcnosť a tak Jipo zakotvil u „totych 
šľepích Spišakoch“. Vzali ho k tune-
lár... teda k baníkom. Ako už kedysi  
v ZJAVe spomínal: „ JA SOM BANÍK KDO 
JE VÁC...“, nebolo to ľahké, ale nako-
niec sa prepracoval na vedúcu osobnosť 
mesta SNV. Kto tvrdí opak tak klame!  
– hovorievajú maestro Žifčiak. Dodnes 
sa mu všetci kvázi profesori zdravia, keď 
zablúdi do SNV, mesta kde začína prud-
ký východ. Medzi baníkmi mal popularitu 
skoro takú vysokú ako Julo Postranický. 
Asi ani netreba hovoriť, že tento človek 
bol baník roka  1976  a od tých čias lep-
šieho nebolo. On sám vyfáral za rok 113% 
z toho, čo mal podnik v ročnom pláne.

bodkamobicibodkaeská) sa s nonšalantnou 
ľahkosťou (v časoch strednej školy vážil 
úctyhodných 120 kíl) prelúskal základ-
nou a dokonca i strednou školou. Presne 
tu začína etapa Vrťovho úspechu. Vysoká 
škola pre niekoho vrchol pre iných základ. 
Vrťo sa na výške zavŕtal priam do špiku 
špikovej kosti, do epicentra problémov 
spoločenského diania, do jadra jadrového 
vysokoškolského štúdia – proste na KU.
Na otázku: V čom tkvie podstata vášho 
úspechu? by odpovedal bez rozmýšľania 
– vo mne. Možno za to môže teta Šťas-
tena, možno správna konštelácia hviezd, 
možno nitky osudu... Možností je viacero, 
ale pri Vrťovi sa spojili všetky z nich. Inte-

lekt, krása, humor, húževnatosť (spomí-
nal som humor?).
Svoju kariéru na univerzite začal netra-
dične – vŕtaním. Jeho reakcie k neme-
novanému básnikovi dosiahli skva-
litnenie jeho tvorby, ktoré dospeli  
k vydaniu nových básnických zbierok.  
A to je dôkaz, že kariéra sa dá budovať aj 
na úkor iných.
Ak by ste chceli ísť v jeho šľapajach, ako 
prvé si obstarajte topánky. Aspoň také 
deväť a pólky. V nich sa budete cítiť ako 
správne úspešný muž, či dostatočne 
emancipovaná žena.

Ale odboču-
jem z témy. 
Takže prvým 
k r o k o m  
k úspechu je, 
vybrať  si ško-
lu kde  rozvi-
niete nejaký 
úplne odlišný 
talent. Ide  

o  to, že vtedy je to skutočne viditeľné. 
Kde inde ako u baníkov by tak vynikol 
Jipov talent pre divadlo??? Nikde! Stal 
sa hercom roka na SPŠ baníckej za rok 
2002. A to ho naštartovalo. V tejto taktike  
za úspechom sa rozhodol pokračovať. 
Keďže vedel že divadlo je to, čo ho dosta-
ne na dosky čo znamenajú svet, prihlásil 
sa do RK na KU študovať žurnalistiku.
A tu už prakticky nemusel nič robiť. Nechal 
svoje EGO, ergo celého seba sa, vyniknúť 
v centre medzi Antrem a Vrťom. 
Ale pripravte sa na to, že cesta za úspechom 
je tŕnistá. Závisť striehne na každom kro-

ku a Gabo alias Jipo o tom vie svoje.  
Citujem: „Závidia mi krásu, inteligenciu, 
pohotovosť (peniaze na ruku) a kopec ďal-
ších predností, ktorými disponujem. No čo 
vám budem hovoriť , je to krásne a človek si  
na obdiv rýchlo zvykne...“
A tak sa stalo, že celý ročník žurnalistov 
už nevydržal žiť v tieni jeho neutíchajúcej 
hviezdy a vystrnadili sme ho z káú. A skon-
čil v tom pochybnom meste, ktoré za čias 
jeho najväčšej slávy Prešporkom nazýva-
li. Teraz je na VŠMU (Jak keby sa nemohol 
nažrať doma). Uvedomuje si, že nám to 
asi veľa nehovorí, ale neľutujte ho. Všetko 
zlé je na niečo dobré. Je v neustálom styku  
s umením a dosky sa blížia! Teda za 
tento rok ich už nezíska, ale počkajte o 
rok...(asi tiež nie...)
Takže ak vám nevyjde hneď všetko  
na prvýkrát tak, ako to chcete, nič si  
z toho nerobte a zabudnite na ten sen, 
lebo na to jednoducho nemáte. A čím 
skôr si to uvedomíte, tým lepšie pre vás  
i pre vaše okolie.

rýchlo míňali a receptov v hlave pribúdalo. 
Preto sa po piatich rokoch štúdia, tisíckach 
rezňov a pirohov dopracoval až k najväčšej 
skúške dospelosti, k maturite. 
A keďže s plným žalúdkom sa hold dob-
re premýšľa, začal hľadať svoju životnú 
filozofiu. Kde inde by sa ukrývala, ako u 
dobrých a milých ľudí, ktorý si hovoria 
katolíci. Tak Zjavista opustil svoju rodnú 
viesku po druhýkrát a vybral sa k mútnym 
vodám Váhu, hľadať múdrosť. A našiel ju. 

Po dvoch rokoch štúdia filozofie pochopil, 
že to nemá zmysel a že v rezni so šalá-
tom je viac logiky ako v celom Platónovi. 
Takto dobre remeslom aj filozofiou vyba-
vený Zjavista mal už prakticky všetko. 
Po čom však túži človek, ktorý má všet-
ko? Po moci. Tak sa podľa Ruského vzoru 
tých najmocnejších rozhodol dostať k moci 
cez média. Od tých čias v školskom bufe-
te všetkým záhadne chutí a v maslabe sa 
objavujú pečené kurčatá.



dublinská stena slávy v spomínanej štvrti Temple Bar, na ktorej 

nájdete U2, Sinnead O‘Connor, Roryho Gallaghera a iných...budova popredného denníka
The Irish Times

vyhľadávaný Guinness 
chutí v Írsku najlepšie

o Dubline sa hovorí ako o meste barov, v centre 
nájdete aj takýto - v kostole...

Jeden z mnohých barov v dublunskej štvrti Temple Bar

FOTOreport text, foto: Michal Hricko

Dublin - mesto, ktoré ma zaujalo


