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Milujem obdobie sviatkov. Obzvlášť tých 
vianočných. Všetko je odrazu krajšie, 
dokonca aj –markety, betónové a železné 
bloky poskladané do kocky. Hovorte si čo 
chcete, ale mne tá vianočná atmosféra 
vo všetkých super- a hypermarketoch až 
tak úplne neprekáža. Nakupovať budeme 
musieť vždy, tak buďme k sebe úprimní... 
Prečo si nákupy nespríjemniť vianočnými 
koledami?
Čo ma však čoraz viac mrzí, je, že sa 
k nám dostávajú nové, pre nás cud-
zie, symboly Vianoc. Už dávnejšie som 
premýšľal nad tým, že len ťažko nájde-
te nejakú pohľadnicu s Mikulášom ale-
bo malým Ježiškom. Takisto sa vytráca 
základná pointa Vianoc, a to je narode-
nie Ježiša Krista. Tešíme sa na darče-
ky, na televíziu, na prázdniny... Kde sa 
stratil betlehem, jasličky, sviečky a vôňa 
domácich koláčikov? Kde sa vytráca osla-
va narodenia malého Ježiška? Veď práve 
jeho narodenie sa stalo pre nás darom.
Aby som však nehovoril o západnom 

vplyve len negatívne, musím pochváliť jeden z tamojších vianočných symbolov – imelo. 
Celú tú myšlienku považujem za geniálnu. Môže byť niečo lepšie, ako mať o dôvod viac na 
pobozkanie niekoho? :)
Pre mňa je hlavnou ideou vianočných sviatkov rodina. Čokoľvek robíme, robme to spolu,  
v rodinnom kruhu. Či už je to predvianočné upratovanie, spoločné zdobenie stromčeka ale-
bo okien. Neviem si predstaviť Vianoce bez spoločnej prípravy zemiakového šalátu, obaľo-
vania rybieho filé, varenia polnočnej kapustnice. Veď práve jedlo je jedným z vianočných 
symbolov, teda aspoň pre mňa. Najmä preto, lebo vianočné jedlo nikdy nechutí tak dobre 
ako na Štedrý večer.
Zo srdca vám prajem krásne prežitie vianočných sviatkov, nech vás kosti v rybách obchádza-
jú a nech sa pokoj z kruhu vašich blízkych nikdy nevytratí. 

Michal Hricko

obsah
Indoor                               3-4
UPaC                                     5
Outdoor                                6
Interview                          7-9

Téma:
Akadem 2007                    10

Pozor, niekto sa pozerá!   12

Akademický senát 
po novom                           13

Mjuzik                                 14

Recenzie                              15

Listy z Vatikánu                  16

Kam v RK                             17

Spektrum                            18

Vyhrajte so Zumagom        19

Hyde park                      20-21

Pud-in-g                             22

ZJAV                                   23

zumag
2

tiráž
» Editorial



IN
D

O
O

R
3

zumagindoor

» Beánia

» „Je čas prísť a je čas odísť“

Dňa 20.11.2007 sa v Kultúrnom dome v Likavke uskutočnil druhý ročník oslavnej Beánie. Podujatie organizovala Pedagogická fakul-
ta v spolupráci s UPAC. Otec Žvanda a študent Ján Stupák predniesli prípitok, ktorým slávnostne otvorili celé podujatie. O príjemnú 
atmosféru sa starali moderátori Rádia PULZ Radovan Kulišiak a Mariana Buzmová.       
Hlavnou atrakciou bolo vystúpenie kapely s názvom Ochranky z Turzovky. Pútavú atmosféru vystúpenia dotvárali dymové efek-
ty, laserová šou a tancujúce dievčatá na pódiu. V rámci programu bola pripravená súťaž pod názvom Muži vs. ženy. Nežnejšie 
polovičky vyšli z boja víťazne, keď sa duel skončil 3:2 v ich prospech. Na záver sa žrebovala tombola, do ktorej vecné ceny daro-
vali UPAC, reštaurácia Koruna a predajňa výpočtovej techniky Gigabit. Celý program vyvrcholil diskotékou, ktorá pokračovala  
až do skorých ranných hodín. 
Patričný pocit bezpečia dodávali prítomným vyhadzovači, ktorí dbali na dodržiavanie poriadku a slušného správania. Zúčastnení štu-

denti mali možnosť občerstvenia v miestnom bufete, ktorý ponúkal kapustnicu, široký 
sortiment aperitívov a nealko nápojov.
„Toto podujatie sme mohli zrealizovať len vďaka finančnej podpore Pedagogickej fakul-
ty,“ konštatovala spoluorganizátorka  Ivana Mencelová. „Napriek tomu, že sa na podujatí 
zúčastnilo takmer 400 ľudí, zo vstupného by sme náklady spojené s celou akciu nepo-
kryli, preto ďakujeme všetkým sponzorom a ľudom, ktorí nám pomáhali pri organizovaní 
tohto podujatia,“ dodal Dominik Drobuliak.
Celé podujatie sa nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére a bolo príjemným spestrením 
študentského života. Už teraz sa tešíme na tretí ročník.  

text: Erik Mihalko, foto: Peter Pintér, Dušan Marcinko

V prvú decembrovú stredu sa slávnostnou svätou omšou v Kostole 
Svätej rodiny v Rybárpoli rozlúčil so študentmi a s celou akademic-
kou obcou odchádzajúci dekan Imrich Vaško. Vo vedení Filozofickej 
fakulty pôsobil dve funkčné obdobia. Vďaka jeho osobnej aktivite  
a cieľavedomému úsiliu sa zapísala do povedomia širokej verej-
nosti. Slávnosť celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam 
Judák. V ďakovnom akte vyzdvihol osobu Imricha Vaška, zhodnotil 
jeho jednotlivé životné etapy až po súčasnosť a zdôraznil, že aj 
odchod môže byť radostný s nádejou do budúcnosti. „Je čas prísť  
a je čas odísť“, začal úvodným slovom pán dekan. S prejavom 
úcty a prianí vyjadril obdiv tým, ktorí po ňom prevezmú žezlo. 
Počas slávnostnej ceremónie získal viacero ocenení. Ďakovný list  
z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Cenu Vyššieho územ-
ného celku Žilina. Na svätej omši sa zúčastnil aj úradujúci primá-
tor mesta Ružomberok Michal Slašťan. Odchádzajúcemu dekanovi 
odovzdal Najvyššie ocenenie mesta Ružomberok ako prejav vďaky 
k jeho osobe. „Chváliť nám patrí slávnych mužov,“ odcitoval slo-
vá zo Starého zákona prof. KU Jozef Mlacek. V osobnom príhovo-
re vyzdvihol ústretovosť, ľudskosť i principiálnosť Imricha Vaška. 
Slávnostnú bohoslužbu ukončil otec biskup slovami: „Dobrý človek 
je potrebný v každom čase. Zvlášť tam, kde sú srdcia tých, ktorí 
sa formujú pre svoju budúcu profesiu.“

Text a foto: Anna Ďurišová

INDOOR
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» Voľba nového dekana na FF KU

INDOOR
» Študujte v zahraničí

V utorok, 4. decembra, sa na Námestí Andreja Hlinku uskutočnil 
Informačný seminár k štipendiám a študijným pobytom v zahrani-
čí, venovaný študentom, doktorandom a vedeckým pracovníkom. 
Miestom konania bola Organová sieň rektorátu KU. Prednášku zor-
ganizovala Katolícka univerzita v spolupráci so Slovenskou akade-
mickou informačnou agentúrou (SAIA). Táto nezisková organizácia 
zo Žiliny patrí pod záštitu Ministerstva školstva Slovenskej repub-
liky (MŠ SR). Jej hlavnou náplňou je napomáhať internacionali-
zácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Seminár otvoril prorektor  
pre zahraničné vzťahy a mobility Dalibor Mikuláš predstavením 
Jaroslava Ondogreculu, ktorý je v SAIA koordinátorom akademic-
kých programov. V úvodnej prezentácii priblížil jej jednotlivé pro-
gramy. S MŠ SR v súčasnosti spolupracuje štyridsaťosem krajín 
z celého sveta. Na absolvovanie štúdia v zahraničí je potrebné 
predložiť viacero dokumentov – životopis, motivačný list alebo 
esej, vypracovaný odborný program, odporúčanie a akceptačný 
list. Podrobnejšie informácie nájdete na webovských stránkach 
www.saia.sk (saiaza@isternet.sk), www.stipendium.sk, a tiež  
na hlavnej stránke KU v sekcii Zahraničné vzťahy.

Text a foto: Anna Ďurišová

Filozofická fakulta spozná čoskoro nového dekana. Po dvojročnom funkčnom období doc. Imricha Vašku, ktoré končí  
22. decembra,  sú známe mená nových kandidátov. Na dekanskú stoličku zasadne jedna z dvoch navrhnutých žien -  
PhDr. Dana Baláková, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry alebo doc. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD. z Katedry 
religionistiky a náboženskej výchovy. Kandidátky budú verejnosti predstavené 11. decembra 2007 v Aule Jána Pavla II. V ten 
istý deň sa uskutočnia voľby na funkciu nastupujúceho dekana, o ktorých rozhodne Akademický senát FF KU. Volebná komisia 
bude o voľbe kandidátov na funkciu dekana FF KU rozhodovať v zložení – Mgr. Ján Baňas (predseda akademického senátu 
FF KU), PaedDr. Aurélia Plávková, PhD (riaditeľka Centra akademickej prípravy) a  Pavel Pavlovič (podpredseda študentskej 
komory). V histórii fakulty o funkciu dekana po prvýkrát zabojuje žena. 

Anna Ďurišová
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Tajným hlasovaním Aka-
demického senátu bola 
11.12. za dekanku Filozo-
fickej fakulty KU zvolená 
súčasná vedúca Kated-
ry slovenského jazyka  
a literatúry PhDr. Dana Balá-
ková, PhD. Nová dekanka 
získala podporu ôsmich  
z jedenástich členov senátu.  
K výsledku volieb sa 

však do pätnástich dní musí 
vyjadriť Veľký kancelár KU arcibiskup Alojz 

Tkáč. V prípade jeho súhlasu rektor KU Boris Banáry 
uvedie Danu Balákovú do funkcie na konci roka 2007.  
Ak veľký kancelár zaujme nesúhlasný postoj, voľby  
na post dekana sa zopakujú. Imrich Vaško, odchádzajúci 
dekan, bol vo funkcii dve volebné obdobia. Okrem neho 
odchádzajú aj prodekani Peter Olekšák, Marián Kuna  
a Pavol Labuda.

(ja)
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O čom je Jeden svet? O rovnosti, medziľudských vzťahoch, sile 
viery, odpúšťaní, ale aj o nádeji.
Aj takto by sa dal charakterizovať Medzinárodný filmový festival, 
ktorý sa na Slovensku konal už ôsmykrát a študenti sa na ňom mohli 
zúčastniť aj v priestoroch Univerzitného pastoračného centra. 
Filmový festival sa konal v dňoch od 19. do 21. novembra 2007. 
Tri dni festivalu, tri rôzne témy. Festival sa nesnažil moralizovať, 
meniť svet či prinútiť ľudí plakať. Iba chcel poukázať na skutoč-
nosti, ktoré sú, existujú a my ich už nemôžeme prehliadať. Aké 
krásne je mať rodinu, čistú posteľ, jedlo? Pre niekoho bežné,  
pre iných nedosiahnuteľné. Aj takouto formou sa NÁM mali otvoriť 
oči aby sme začali vidieť. Vidieť svet a životy ľudí na Kaukaze,  
v Afrike, Severnej Kórei alebo v rómskych komunitách. Títo ľudia  
sa pýtajú: Čo budeme jesť? Kde budeme túto noc spať? Prečo 
zabili našich blízkych? Krutá realita všedných dní. Paradoxom však  
je, že práve vo filmoch, v ktorých je zobrazené najväčšie utrpenie 
sa rodí odvaha a oslobodzujúci smiech. Človek zostáva človekom  
i v najťažších situáciách, ostáva mu nádej a presvedčenie, že bojovať 
za slobodu, dôstojnosť a vlastné práva nikdy nie je márne. 
Prvý deň festivalu bol zameraný na DETI SVETA. Film Nežná minu-
losť odhalil šokujúce znásilňovanie detí v Južnej Afrike,  snímka 
Hlasuj za mňa poukázala na krutosť v čínskej základnej škole. 
Medzi filmami sa objavili aj dva od slovenských tvorcov. Prvý  
s názvom Dostať šancu opisoval neľahký život detí a mladých  
v slumoch v Nairobi a Keni. Druhý bol od mladej režisérky Dani-
ely Rusnokovej. Tá sfilmovala osud rómskej rodiny z Rudnian. 
Názov O Soni a jej rodine tak hovorí za všetko. Soňa je milujúca 
a odpúšťajúca žena, vychováva svojich pätnásť detí. Je však aj 
dobrou matkou a manželkou. A tak ako všetky ženy aj ona má 
svoje starosti, bôle, ale aj každodenné radosti. 
Druhý deň festivalu sa niesol v znamení hesla SPOLUŽITIE  
A REVOLÚCIA. Mnohí z nás si na tú našu Nežnú revolúciu nespo-
mínajú. Boli sme malí alebo sme ešte ani neboli na svete. Revolú-
cia je však niečo, čo tkvie v každej spoločnosti. A príde, lebo musí 
prísť. V tejto sekcii ma preto najviac upútal film Lekcia bieloruš-

Program týždňa v UPaC  počas akademického roka 2007/08
 
Pondelok
Porada kaplánov a koordinátorov  UPaC, mládežnícka svätá omša 19.30 
v Kostole Svätej Rodiny, športové maratóny v telocvični Ružomberok Rybárpole

Utorok
Škola rodiny, Škola Duchovného života, sväté omše na internátoch, stretnutia 
malých spoločenstiev, príprava na sviatosti, videoklub

Streda
Športové podujatia v telocvični Ružomberok Rybárpole, diskusné kluby, divadlo, 
koncerty, diskotéky, sväté omše na internátoch, biblické stretká, videoklub

Štvrtok
Biblické stretká, prezentácia rehoľných spoločenstiev a hnutí, spoznávanie okolia 
nášho mesta, turistika, plesy

Piatok – Nedeľa
Duchovné obnovy, púte, turistické víkendy, návšteva UPC v iných univerzitných 
mestách

tiny. Film opísal každodenné situácie v totalitnom štáte. Prechod 
od zvrchovanosti, k samostatnosti a ku koncu slobody. 
Tretí deň. Posledný. A pálčivé problémy ako GLOBALIZÁCIA  
a OSUDY ŽIEN. Globalizácia či Zmluva s diablom. Nie nebola to tá 
známa komédia. Bolo to 
o veľkých obchodných 
spoločnostiach a ich 
„dohodách“ s výrobca-
mi z krajín tretieho sve-
ta. A tak sa máme opäť  
nad čím zamyslieť. Je 
možné veriť vyhlá-
seniam s vysokými etic-
kými, ekologickými či 
morálnymi štandardmi? 
Realita je zvláštna vec. 
Ak je niekde zobrazená 
bieda, smrť, genocída, 
znásilňovanie, obchod  
s bielym mäsom, vojny  
na ľudí to zapôsobí tak, 
že na malú chvíľu chcú 
niečo zmeniť. Ale potom 
opäť príde naša denná 
rutina a my zabúdame. 
A práve preto by sme 
takéto filmy mali poze-
rať častejšie. Prvým 
krokom k zmene by 
malo byť uvedomenie si vlastnej hodnoty. Hodnota človeka je 
niečo čo sa nedá vyjadriť v peniazoch, autách či šperkoch. No aj 
napriek tomu je veľké množstvo predajných ľudí. Zapredajú seba, 
svoju rodinu, krajinu... 

text: Miroslava Liptáková, foto: internet

» Filmový festival JEDEN SVET aj v Ružomberku
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» V „Meste pre všetkých“ sa konal 629. mikulášsky jarmok 

» Žilinský autor v Relax Clube

OUTDOOR

V utorok 20. nevembra sa počet autorov, ktorí predstavovali svoje diela v Ružomberku 
rozrástol. Do Relaxu prišiel žilinský autor Pavel Urban. Uviedol svoje dve básnické zbierky 
Vínny duet a Obrázky z raja. Prvá z menovaných bola priamo ovplyvnená Ružomberkom, 
ako priznáva aj Pavel Urban: „Jedna osoba, jedna fľaša lacného vína, jedna kaplnka  
na kalvárii za Ružomberkom a asi štyridsať básní, to sa rovná táto básnická zbierka.“  
V týchto dňoch  by mala vyjsť jeho tretia zbierka, z ktorej v Ružomberku recitoval niekto-
ré básne. Okrem poézie však mali Ružomberčania možnosť spoznať aj Urbanove povied-
ky. Návštevníci tak počuli krátke prozaické dielka nahovorené slovenskými hercami, kto-
ré vysielali aj v Slovenskom rozhlase. Na týchto ukážkach si mohli všimnúť rozdiely  
v Urbanovej poézii a próze. Naproti zložitým metaforám, alegóriám a umeleckým obra-
zom stoja priame, jasné a vypointované poviedky, kde opisuje pocity a osudy bežných 
ľudí. Je to veľmi ľahká próza, čitateľná a pochopiteľná. Čo sa o jeho poézii povedať nedá. 
Okrem svojej tvorby sa Urban vyjadroval aj k stavu dnešnej modernej slovenskej lite-
ratúry. Večer teda skĺbil recitáciu, umelecké a hovorené slovo. Jediným jeho negatívom 
bol malý záujem o mladého žilinského autora.

text: Veronika Folentová, foto: Dávid Lajmon

Spojenie tanca, herectva a spevu do jedinej inscenácie. Estetická a umelecká úroveň, ktorá nenechá chladnými ani 
najnáročnejších divákov. Labuťko. Meno Ján Ďurovčík je veľkým lákadlom a ak sa k nemu pridá aj Marián Geišberg 
a P. I. Čaikovský, čo viac by sme si mohli priať? Práve tieto tri osobnosti garantujú silný príbeh, nesmrteľnú hudbu 
doplnenú hravým tancom. 
Nový projekt Jána Ďurovčíka a jeho putovného Slovenského divadla tanca ponúka pohľad do zákulisia baletného 
súboru a jeho sólistov hrajúcich Labutie jazero. Starnúci tanečník sa snaží zmieriť s vekom. Mladá nádejná tanečníč-
ka, ktorá získala po prvýkrát hlavnú úlohu si nevie nájsť cestu k svojmu tanečnému partnerovi. Nedarí sa jej stvár-
niť pocity zaľúbenej labute. Mladý sebavedomý tanečník Filip sa stretáva s odmietnutím. Jeho láska k nemu cíti len 
odpor. Filip zažíva nepoznané. Sklamanie a pád. Preto je ochotný a schopný urobiť beznádejný a neľudský čin. Čin, 
ktorý ublíži obom a zmení ich osudy. Ani jedna z postáv nie je pripravená žiť svoj život. Bráni im v tom vek, pohľad  
na svet, láska. Zo vzťahu troch ľudí sa vyvinie ten  najmenej pravdepodobný  milostný trojuholník plný násilia, smútku 
a sklamania. Toto všetko sa dá nájsť v Labuťkovi, hereckom koktaili plnom nečakaných situácií, zvratov a scén. 

Veronika Folentová

Presne na sviatok svätého Mikuláša, teda 6.decembra, sa v Liptovskom Mikuláši začal tradičný trojd-
ňový jarmok. Toto podujatie sa uskutočnilo už 629. raz a tento rok ho sprevádzalo niekoľko zvlášt-
ností. Nová samospráva ho poňala ako oslavu menín mesta, spojenú s prezentáciou jeho nové-
ho loga, Stratégie rozvoja mesta či publikácie Liptovský Mikuláš - mesto v krajine. Kniha popisuje 
významné obdobia a osobnosti, pôsobiace v meste. Nové logo s heslom Mesto pre všetkých, sym-
bolizuje darček pre všetkých občanov a jeho štyri časti - hory, vodu, prírodu a historické tradície 
ako typické znaky Liptovského Mikuláša a jeho okolia. Okrem toho na obyvateľov mesta, turistov  
a všetkých návštevníkov tradičného jarmoku čakalo asi 400 stánkov s tovarom rôznych druhov   
od remeselníckych výrobkov, oblečenia, hračiek a drobností až po sladkosti. Pripravený bol aj Mikulá-
šov domček na Námestí osloboditeľov, kde deti mohli do schránky hádzať svoje priania, laserová šou, 
koncert Tomáša Bezdedu, Senzusu, Tublatanky, vystúpenia folklórnych súborov a divadiel. Dianie  
z jarmoku a ilustračné zábery z mesta a okolia vysielali na veľkoplošných obrazovkách.

text: -eo-, foto: internet
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Pochádza z Námestova, kde strávila najkrajšie ob-
dobie života. Kariéru novinárky začínala v novinách. 
„Printy mi neučarovali, ale keď som objavila roz-
hlas, cesta späť pre mňa už nebola,“ spomína. Mo-
mentálne zakotvila vo verejnoprávnej STV. Práca sa  
pre ňu stala nielen povolaním, ale i koníčkom. Ho-
vorí, že novinárčina jej toho veľa zobrala, ale pri-
niesla jej aj pocit šťastia a neuveriteľný adrenalín. 
Počas svojich štúdií rozmýšľala nad tým, že by raz 
sama chcela vyučovať a zároveň pôsobiť v médiách. 
V súčasnosti pôsobí aj ako doktorandka na FF KU. 

Mgr. Zuzana Čižmáriková.

Mala byť lekárkou...

Kedysi nedávno, kdesi na Orave, žilo malé 
dievčatko, ktoré bolo od útleho veku veľ-
mi zvedavé a komunikatívne. Na svoje 
detstvo si Zuzana Čižmáriková aj teraz,  
po niekoľkých rokoch spomína rada: 
„Pamätám si napríklad na to, ako som 
dovtedy zdravila kým mi niekto neod-
zdravil a ešte som sa k tomu pýtala,  
že prečo sa nezdraví :). Čo si však ešte 
pamätám, bola som citlivé dieťa, vedeli ma 
trápiť všetky opustené psy na ulici, mačky  
bez majiteľa, u nás doma sa naozaj vystrieda-
lo od ježkov, krkavcov, žiab, psov, mačiek...
naozaj všetko. Nemala som rada ani keď 
bol niekto smutný, alebo sa pre niečo trápil 
a od mala mi boli blízke sociálne praktiky 
– čiže všetkým rovnakým dielom a práva  
pre všetkých :), za to som sa vede-
la naozaj hrdo biť.“ Keby si mohla znova 
vybrať, chcela by sa narodiť v Námestove 
svojim rodičom, lebo „to bolo to najlepšie, 
čo som mohla zažiť. Ak má dieťa milujúcich 
rodičov, nie je nič lepšie. Obdivujem ich 
za to, ako ma vedeli vychovať, nikdy sa  
u nás nepraktizovali tresty, nepamätám 
si ani to, žeby na mňa kričali. Všetko sa  
u nás riešilo dialógom a už odmala som 
mala pocit, že som plnohodnotný člen 
našej domácnosti, keďže aj problémy riešili 
moji rodičia od začiatku spoločne, čiže svo-

je miesto na svoj - hoci „malý“ - názor som 
mala. Detstvo bolo naozaj krásne a najmä 
som mala celý ten čas pocit bezpečia  
a lásky.“ Rodičia síce zastávali v jej živote 
významné miesto, no nikdy dcére neza-
sahovali do výberu budúceho povolania. 
Pre žurnalistiku sa rozhodla po odporúčaní 
učiteľky angličtiny a dodnes tvrdí, že mala 
pravdu. „Od základnej školy som mala 
veľké šťastie na slovenčinárky a možno  
aj preto mám taký kladný vzťah k písa-
niu a literatúre. Školu som vždy mala   
a vlastne aj mám rada, možno aj preto som 
stále večný študent. Napriek tomu, že som  
od malička rada písala, čítala a už  
na strednej škole som trošku pričuchla  
k novinárčine, moje okolie, vrátane mňa, bolo 
presvedčené, že budem lekárka. Celé det-
stvo som trávila vlastne v okolí nemocnice,  
na ambulanciách, na dispečingu, so sani-
tármi, keďže moja mamina je sestrička  
a mávala aj nočné služby. Dosť často som 
bola na službách s ňou. Aj ocino často slúžil, 
tak si ma museli nejako rozdeliť. Milovala 
som to prostredie, triedila som striekačky, 
pečiatkovala recepty, mohla som prepá-
jať hovory na pohotovosti...písala som si 
tam úlohy, dokonca prvý mliečny zub mi 
vypadol na pohotovosti :). Keď som sa 
však rozhodovala, na akú školu pôjdem, 
bolo to v istom období, keď som naopak 
mala bielej a lekárov dosť. Vtedy si ma 

zavolala moja učiteľka angličtiny a pove-
dala mi, že nemám čo rozmýšľať a dať sa 
na žurnalistiku. A mala pravdu, no a moju 
slabosť na lekárov a bielu si kompenzujem 
tým, že ako novinárka sa prioritne venu-
jem zdravotníctvu.“ Aj napriek lekárskemu 
zázemiu rodičia akceptovali rozhodnutie 
mladej Zuzany stať sa novinárkou: „Mami-
na mi vždy vravela, že je to môj život  
a tak sa musím rozhodovať sama za seba,  
ale vždy aj dodala, že ona je tu na to, aby 
stála za každým mojím rozhodnutím. Takže 
si myslím, že nech sa rozhodnem hocijako, 
bude spokojná, kým budem spokojná aj ja. 
A sami dobre viete, že ak ste zodpovedný 
aj za pocit svojich blízkych, snažíte sa o 
to viac, aby ste ich nesklamali. No a oci-
no, nech som robila čokoľvek, všetko bolo 
podľa neho super, takže z jeho strany by 
som určite nepočula niečo kritické.“

Divák je to najpodstatnejšie

Hneď po dovŕšení dospelosti začala Zuza-
na Čižmáriková rozvíjať svoj novinársky 
potenciál v regionálnom týždenníku Biela 
Orava. „Boli to také malé noviny, ale moh-
li ste sa tam naučiť od zalamovanie, cez 
inzerciu, spravodajčinu, ale aj veľkú publi-
cistiku – všetko. Potom prišla škola v Ban-
skej Bystrici a popri škole som občas písala 
do Večerníka a potom tiež do regionálneho 

text: Jana Jurčišinová
foto: archív Zuzany Čižmárikovej
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Televízia je mocný čarodej



týždenníka. Posledný rok školy prišiel kon-
kurz v Bystrici do Slovenského rozhlasu,  
do Reginy. Bol apríl 2002 a mne ponúk-
li prácu od septembra, do toho však prišla 
ponuka z Martina, z vtedajšieho rádia Rebe-
ca na spravodajstvo. Ani som nerozmýšľa-
la, povedala som si, idem tam, skúsim to  
a potom v septembri prídem opäť do Banskej 
Bystrice. Ale poznáte to, človek mieni...V Mar-
tine sa mi zapáčilo a ostala som tam dva roky, 
kým rádio nezrušili. Ešte asi pol roka som bola  
v tom regióne v rámci Petitt pressu a SME, 
ale v printoch som sa iba trápila,“ prizná-
va mladá úspešná žurnalistka. Aj keď roz-

tam mala aj svojich obľúbených bývalých 
kolegov, nerozmýšľala som dlho a pove-
dala som áno. Opäť to vyšlo, som tu iba 
tri mesiace, som veľmi spokojná, práca 
ma opäť chytila za srdce.“ Ak sa Zuzany 
Čižmárikovej spýtate na spravodajstvo 
STV, odpovie, že porovnanie Správ STV  
a správ iných televízií je minimálne na jed-
nu bakalárku. „Ak to mám povedať stručne, 
tak si myslím, že by sa správy verejnopráv-
ne s komerčnými nemali porovnávať. To, čo 
si STV, tak ako aj SRo musí plniť zo zákona, 
je žiaľ daň za sledovanosť a možno aj popu-
laritu správ. Ale na druhej strane aspoň je 

a urobíte pre to všetko, musí sa to vydariť, 
len niekto musí pracovať viac a niekomu to 
ide samo.“ Keďže sa novinárčina stala jej 
životom, na mieste je otázka, čo Zuzane 
Čižmárikovej táto profesia dala a čo vzala. 
„Novinárčina, ak vás chytí, tak vám vždy 
zoberie všetko, súkromie, aj veľa priateľov 
- málokto vie rešpektovať, že vy nepoznáte 
čas, termíny sa stále menia, nikdy nevie-
te kde budete, čo budete robiť, dokedy..., 
takže berie veľa, ale tak ako veľa berie, aj 
veľa dá. Ak sa vám dostane pod kožu, bude 
vás napĺňať neskutočný adrenalín – pocit 
šťastia zároveň, neuveriteľné možnosti, 
kontakty, vedomosti, ale aj možnosť nieke-
dy veci meniť a možnosť ľuďom aj pomôcť  
a to je na tom to najkrajšie,“ hovorí odušev-
nene aj po niekoľkých rokoch ťažkej driny  
v médiách. Už od začiatku jej však najbližšie 
bolo rádio: „To médium bolo od začiatku 
mojou drogou a aj je, tak ale, ako televízia. 
Každé z nich má niečo do seba. Rozhlas je 
viac popisný a obrazotvorný, naplno musí 
pracovať vaša fantázia , najmä ak ste kon-
zument rozhlasu, najlepšie to vidieť, vlast-
ne počuť, pri rozhlasových hrách. Televízia 
je zase mocný čarodej, to, čo nedokáže 
písmo ani zvuk, naplno rozvinie obraz. 
Takže ťažko je porovnávať, v každom moj-
om období som mala rada to, čo robím, 
teraz je to na prvom mieste televízia.“  

Učenie je mojím dobíjačom bateriek

Keďže jej počas štúdia chýbal profesor, 
ktorý by zároveň pôsobil v médiách, roz-
hodla sa skúsiť to s učením. „Vlastne som 
sa sem dostala úplnou náhodou, no roz-
mýšľala som, že by som to chcela raz robiť, 
učiť a aj pôsobiť v médiách. O tejto mož-
nosti som sa kedysi rozprávala s mojím 
vtedajším kolegom Imrichom Jenčom a on 
mi povedal, poď to skúsiť do Ružomberka, 
tak som skúsila a aj toto vyšlo. Učenie je 
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mýšľala čo ďalej, Bratislave sa stále akosi 
vyhýbala, no hovorila si, že keby tam mala 
pracovať, tak buď v STV, alebo SRo. „Tak 
som zavolala na prvé číslo, čo tam bolo, 
šéfredaktor Slovenska 1 bol vtedy Ján Šmi-
hula. Zavolala som mu, že ja som tá a tá, 
viem toto a ak by mal záujem, môžeme sa 
stretnúť a porozprávať. Skôr som to brala 
iba ako pokus, ale mala som veľké šťas-
tie, lebo to som vtedy netušila, že práve  
v ten deň mal môj budúci šéf za úlohu nájsť 
niekoho, kto už v rádiu robil a zavolala som 
do toho ja. Stretli sme sa, podpísali zmluvu 
a ostala som v BA. Slovenský rozhlas ma 
chytil úplne za srdce, stal sa mojou váš-
ňou aj rodinou, v tej dobe tam bola veľmi 
dobrá pracovná a najmä ľudská atmosféra, 
po troch rokoch sa však vymenilo vedenie  
a aj vzduch a ja som tam už nemala to 
ľudské, to krásne pracovné prostredie.   
Ja neviem iba odrobiť si, zavrieť dvere  
a odísť, keď postupne začali odchádzať moji 
najlepší kolegovia  i priatelia, už som tam 
nemala veľa dôvodov na to, aby som ešte 
vydržala. Vtedy opäť prišla ponuka, opäť 
od Jána Šmihulu, ktorý bol v tom čase už 
šéfom spravodajstva v STV, a keďže som 

vytvorený priestor aj na dobrú správu, ale-
bo aj charitu, či kultúru, to si na STV vážim, 
aj keď vždy je čo vylepšovať.“ Na otázku, či 
STV dostatočne plní funkciu verejnopráv-
neho médiá odpovedá nejednoznačne: 
„Otvorenou  otázkou ostáva to, čo je verej-
noprávne, na Slovensku ešte stále nemáme 
vyjasnený tento termín, takže až potom sa 
bude dať povedať, čo je a čo nie je dosta-
točné,“ hovorí redaktorka Správ STV Zuza-
na Čižmáriková. Sama prešla niekoľkými 
médiami a vyskúšala si nielen verejno-
právne, ale i súkromné prostredie. Súčas-
ný mediálny priestor hodnotí ako „dravý, 
niekedy neúprosný a nekompromisný, no 
s neuveriteľnou mocou“. Objektivitu si  
v tomto priestore zachová podľa jej slov 
ten, kto zabudne, že má vlastný názor,  
i keď si myslí, že práve jeho názor je správ-
ny. „Vašich čitateľov, divákov či posluchá-
čov to nezaujíma. Ich zaujíma to, čo sa 
práve deje, a preto ste tu vy, aby ste im to 
čo najlepšie povedali. V prvom rade je tu 
váš poslucháč, divák, ten na druhej stra-
ne a na neho myslite vždy ako na to naj-
podstatnejšie. Niekto má na novinárčinu 
vlohy, niekto nie, ale ak to naozaj chcete  



mojím dobíjačom bateriek, vy ste mojím 
dobíjačom bateriek, pretože jedna vec 
je robiť prácu v médiách a druhá naučiť 
niekoho to, čo už viete. A naozaj dúfam,  
že výsledky o chvíľu uvidím. A teším sa z toho, 
že prví zverenci už začínajú robiť a sú 
naozaj dobrí, robíte mi mnohí radosť.“  
I napriek tomuto tvrdeniu však priznáva, 
že niekedy študenti len pasívne počúvajú, 
na ďalšej hodine urobia množstvo chýb  
a  vtedy ju to veľmi mrzí. „Študent by mal 
byť v prvom rade mojím diskutujúcim part-
nerom, hodiny, ktoré spolu máme sú najmä 
o rozprávaní a o dialógu, takže bez toho  
to nejde. Mám rada, keď sa študenti pýta-
jú, keď niekedy urobia nadstavbu toho, 
čo im zadám, ale aby som iba nechvá-
lila, ide ma občas roztrhnúť, keď sa celé 
hodiny učíme, čo určite nerobiť v rozhla-
sovej správe, a na druhej hodine je to tak  
50 percent chýb.“ Pri otázke, či sa niečo 
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zmenilo od jej študentských čias na ško-
lách sa vraj dobre zasmiala. „Tie moje 
časy neboli tak ďaleko. Ale isté rozdiely 
vždy budú. Teraz máte omnoho viac mož-
ností, najmä na cestovanie a študovanie 
v zahraničí. To sa vtedy nedalo až v takej 
miere. Najmä keď ste chceli vycestovať, 
čakali vás rady na ambasádach, málokto 
dostal víza, potom boli problémy, či už  
s prácou, povoleniami... To vám zabralo 
toľko času, že potom ste mali tak mesiac, 
za ktorý sa nedalo takmer nič. Ale nemys-
lím, si, že medzi študentmi v rôznych 
vekových hladinách boli alebo sú rozdiely, 
vždy to bude o tých istých príbehoch, len 
za iných podmienok,“ spomína s úsmevom 
doktorandka. 

Život mi méty dáva postupne

I keď  Zuzana Čižmáriková tvrdí, že práca 
je jej koníčkom a baví ju to, čo robí, 
nájde si sem-tam čas aj na skutočný 
relax. „Oddych – no na ten je málo 
času, ale keď už, tak sa snažím 
využiť ho aktívne. Čiže šport, je 
zima, tak vtedy určite lyže, milujem 
hory, sneh aj snehuliakov samozrej-
me. V lete plávanie, korčule. Mám 
rada aj divadlo, milujem po veče-
roch počúvať rozhlasové hry, rada 
oddychujem s priateľmi, tí ma vždy 
dobíjajú energiou, tak ako aj pre-
chádzky...Večer napríklad zaspávam 
s knihou, ale niekedy pri tej hektike, 
aj keď sa to nezdá, mám rada úpl-
ne ticho a také ničnerobenie – záleží  
od chuti. No a samozrejme, ak sa dá, 

najradšej oddychujem doma,  čo 
je veľmi zriedka, ale vtedy úplne 
naplno.“ Napriek mladému veku 
sa radí medzi skúsených noviná-
rov, možno aj preto, lebo svoju 
prácu robí na sto percent. Nikdy 
však nemala žiadne méty ani cie-
le. „Nikdy nič neplánujem, riadim 
sa tým, čo práve je alebo prichád-
za. Život mi méty dáva postup-
ne a buď ich prijmem a zdolám, 
alebo obídem. Či sa rozhodujem 
správne? To je otázka aj pre mňa, 
ale riadim sa aj tým, že nikdy 
netreba nič ľutovať a všetko, aj to 
zlé, má istý zmysel, len sa nieke-
dy ťažko hľadá alebo ho pocho-
píme neskôr. Takže určite neplá-
nujem žiadne méty, skôr sa aj ja 
nechám prekvapiť, verím, že milo 
:). A recept na úspech? Neviem, 
či ho viem, skôr iba tuším, netre-

ba sa báť zmien, ak k čomukoľvek pristu-
pujete s tou najväčšou zodpovednosťou  
a dáte do všetkého srdce, musí to dopadnúť 
dobre.“ O svojich nerestiach hovorí veľmi 
otvorene. „Joj, neresti, samozrejme, že sú,  
a myslím si, že aj publikovateľné. Len neviem 
v akom poradí. Neresť a slabosť sú pre mňa 
knihy, len už ich viac kupujem ako čítam, 
pretože akosi nie je čas. Teraz si hovorím, 
že azda na dôchodok :). Ďalšia neresť  
a slabosť, taká úplne ženská sú kabelky  
a topánky, tomu sa tiež neubránim. Čo sa 
týka takých jedálenských nerestí, tak hor-
ká čokoláda a kyslé uhorky, šialená kom-
binácia, ale tiež si nepomôžem.“ Momen-
tálne je na jej nočnom stolíku niekoľko 
zaujímavých titulov, ale „najčastejšie sa 
teraz pozerám do knižky Ságy rodu Forsy-
tovcov, učaroval mi aj Bulgakov a je jeho 
Majster a Margaréta“.



AKADEM 2007
Novembrové dni nepatrili len dušičkovému obdobiu. Tento mesiac sa niesol tiež v znamení  
16. ročníka celoslovenského stretnutia akademickej kresťanskej mládeže. V strohých číslach by 
sa dalo hovoriť o 600 účastníkoch zaradených do 44 skupiniek, 285 litroch čaju, či 189litroch 
gulášu a to všetko od 16. do 18. novembra 2007. Pod povrchom sa však ukrývalo stretnutie  
so živým Bohom, za ktorým prichádzali húfy mladých, aby ho oslávili. Citlivá, otvorená atmosféra 
skupiniek bola dopĺňaná aktivitami, ktoré slúžili na sebapoznávanie. Otvorenosť, vzťahy, nové 
výzvy. Ťahaní lanami Božej lásky sme mali k sebe neuveriteľne blízko. Naše pohľady smerovali 
dovnútra a slová pomáhali objavovať zabudnutú hĺbku.

Hlavným mottom tohto ročníka sa sta-
li slová Svätého Otca venované svetovej 
mládeži: „Majme odvahu milovať, lebo 
milovať je možné.“ Toto posolstvo bolo 
zároveň aj témou príhovoru kaplána Vasi-
la Kinju z  trnavského Univerzitného pas-
toračného centra, ktorý úvodnou svätou 
omšou otvoril tento ročník.
Ako hovoril, láska občas nebýva až 
takou samozrejmosťou. Je mnoho 
ľudí, ktorí sa necítia byť milova-
ní. Možno väčšina z nás sa neto-
pí po krk v blate, ale je veľa tých, 
ktorí neprežili skutočnú lásku,  
a predsa stále volajú „žíznim“. Sú 
to Ježišove slová, ktoré nevyjad-
rovali len obyčajný smäd po vode,  
ale aj smäd po našej láske a spáse. 
Po tej pravej láske, ktorá si vyžaduje  
aj obetu. Na to, aby sme ju spo-
znali, treba pochopiť, čo pre nás 
Ježiš urobil, keď sa pre nás obeto-
val. Poznať Božiu lásku možno prá-
ve pri takýchto krásnych veciach 
ako adorácia či modlitba. A občas 
sa pre jej spoznanie treba popáliť. Vtedy 
sa tiež konajú zázraky, ktorými sa nám 
Pán ukazuje, keď máme najväčšie pocity 
osamelosti. Možno práve vtedy sa treba 
zastaviť, nadýchnuť sa, ísť ďalej a neobra-
cať sa späť. Nepredbiehať srdce hlavou. 
Ozajstná láska pramení práve v tých, 
ktorí napriek zraneniam rozdávajú lásku  
naokolo. A preto, ako povedal kaplán 
Vasil, „ďakujme Ježišovi, že nás aj v tejto 
chvíli ľúbi“.
Piatkový večer patril aj koncertu, ktorý 
nás nenechal chladnými. Nemyslím teraz 
len našich oslíkov, ktorých sme si mohli 
zohriať pri skvelej hudbe, ale texty za-
siahli a nenechali chladné ani naše vnút-
ro. Mohli sme tak na vlastnej koži pocítiť, 
že aj pop-rockovou hudbou sa dá chváliť 
náš Nebeský Otec. „Snažíme sa mladým 
ponúkať silné podnety a hodnotné posol-
stvo. Prostredníctvom žalmov a vlast-
ných piesní prežívame s mladými atmo-
sféru radosti, hĺbky, saleziánskej živosti 
a rodiny,“ hovoria o sebe. Líder skupiny 

text: Mediálny tím Akademu
foto: upac.ku.sk
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Juraj Kovaľ  je čerstvý novokňaz, no verím,  
že keby ho niekto videl na javisku, neuveril 
by tomu. Tá prirodzenosť, s akou sa pohy-
buje na javisku a ako dokáže strhnúť dav, 
robí z neho rockovú hviezdu konkurujúcu 
Bryanovi Adamsovi. Len tých fanúšikov 
musí ešte pribudnúť. 

po nás nechce beh na krátke trate, ale 
práve maratóny lásky plné obety a nasa-
denia. A čím ďalej pôjdeme, tým viac si 
uvedomujeme, že láska nikdy nie je ukon-
čená ani úplná. V priebehu života sa dopĺňa  
a dozrieva a preto buďme verní sami sebe, 
aby sme sa mohli pozrieť do zrkadla. Láska 

musí byť sama sebe verná. Veľké 
veci totiž prichádzajú cez vernosť.
Akadem bol taktiež aj o príhovoroch, 
prednáškach, svedectvách a príbe-
hoch charizmatických ľudí. Jedným 
takým bol netradičný, ale o to zaují-
mavejší príbeh Milana Fulu o stvorení 
muža a ženy či skúsenosti manželov 
Ambrózovcov s odvahou v láske. 
Povzbudili nás, aby sme sa nebáli ísť 
do trvalého vzťahu. Aby sme vedeli 
správne reagovať na klamlivé podne-
ty konzumnej spoločnosti propagova-
né médiami a boli pripravení budovať 
vzťah a spoločenstvo, do ktorého 
pozývame okrem seba a toho dru-
hého aj nášho najlepšieho priateľa  
Ježiša. Celé sa to nieslo v príjemnej 

priateľskej atmosfére a každý argument bol 
podložený nejakou ich konkrétnou životnou 
situáciou. Manželia Ambrózovci boli jasným 
dôkazom toho, že vo svetle Božej lásky sa 
takto dá šťastne žiť minimálne 30 rokov,  
4 mesiace a 29 dní...
Zlatým klincom Akademu však boli jedno-
značne chvály. Zdvihnuté ruky nad hlavou, 
ústa našpúlené na chválu. Vpredu týpek  
s gitarou a s neutíchajúcim entuziazmom. 
Skandujúci dav sa neúmerne premieňal 
na telá poskrúcané do rozličných polôh  
na celej ploche športovej haly. Zaujímavý 
a zamysleniahodný zážitok. Skutočné prí-
behy z úst mladého muža sa nepočúvajú 
ľahko, no zanechajú v nás pocit neistoty. 
Niekedy sa sami seba pýtame, kde je naša 
viera v porovnaní s ľuďmi plnými chariz-
my, ktorí stáli na pódiu? Na ktorom mieste  
v našom hodnotovom rebríčku je On a vie-
ra v Neho? „Keby ste mali vieru ako hor-
čičné zrnko, hory by ste prenášali,“ hovorí 
stať zo Svätého Písma. Kedy už konečne aj 
my začneme skutočne veriť?

Obrovská koncentrácia Ducha Svätého 
dala o sebe vedieť aj úžasným spevom, 
husľami či saxofónmi hudobného zboru  
z univerzitného pastoračného centra v Koši-
ciach. Svojou prítomnosťou nás v sobotu 
poctil aj o. biskup Tomáš Galis, ktorý má 
na starosti celú vysokoškolskú pastoráciu 
na Slovensku. 
Hlavnou myšlienkou, o ktorú sa o. biskup 
najviac opieral, bolo spoznávanie pravej 
lásky. Novosť Kristovej lásky spočíva v tom, 
že máme milovať do krajnosti každého  
bez rozdielu, byť tam, kde prežívame svo-
ju vieru, vychádzať zo seba, vracať lásku  
a rásť v nej. Svätý Otec na túto tému odpo-
vedá: „Zvládneme to vtedy, keď budeme 
naplnení láskou.“ . Taká láska je schopná 
premieňať srdce človeka.
Niektorí sú smädní po sláve a peniazoch. 
Ježiš žíznil po dušiach a po ich láske. Chcel, 
aby láska bola opätovaná. Je predsa vlast-
nosťou zrelej lásky, aby zahrnula celé telo 
svojou úplnosťou. Darmo sa budeme chy-
tať slamky, keď máme v sebe hriech. Boh  
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Pozor, niekto sa pozerá!

No, dosť bolo kvetnatých úvodov a zve-
ličovania. Píšeme predsa o vážnej téme 
v serióznom časopise. Odpusťte mi preto 
moje úvodné slová, ktoré som napísal úče-
lovo, len aby som pôsobil zaujímavejšie  
a bulvárnejšie. (Trikrát) Hanba mi (lebo 
tak nečiním po prvýkrát)! A odpusťte mi aj 
mnou vytvorené fikcie – však všetci dob-
re vieme, že na našej škole by nikto kra-
dmou rukou nesiahol na tovar z kaviarne  
v bloku F. A všetci veľmi dobre vieme aj 
to, že nik by si nedovolil vziať pečené kuri-
atko na exkurziu po multimediálnej učebni 
na štvrtom poschodí. Také niečo by predsa 
spáchal len korunovaný hlupák! 
Na tomto mieste je nutné poznamenať,  
že naše vedenie je dostatočne prezieravé  
a nič nechce nechať na náhodu. Uvedo-
muje si, že raz sa aj na našej akademic-
kej pôde môže objaviť samozvaný koru-

novaný hlupák, ktorý by si do „maslabu“ 
mohol priniesť nejaký výdatný pokrm  
napríklad kura, morku alebo dokonca krá-
lika na ančovičkách! A tak ako my, aj ľu-
dia na dekanáte vedia, že takýto nešvár je 
neprijateľný a musíme mu predísť dôklad-
nou prevenciou, teda kamerovým systé-
mom. 
Áno, šošovka kamery všetko vidí. Bdie, 
aby pomohla monitorovať priestory s dra-
hým a cenným vybavením, ktoré nesmie 
ruka przniteľa v žiadnom prípade zohyz-
diť. Kamerový systém pomáha pri kontrole 
poriadku i bezpečnosti a odhaľuje krimi-
nalitu. Prvé „oči Veľkého brata“ sa objavili  
v Zdrojovom centre, pretože jeho pra-
covníčky potrebovali získať lepší prehľad 
o tom, čo sa deje v jeho rozľahlých  
a tajomných zákutiach. Postupne sa však 
kamery rozšírili a dnes číhajú na mno-

hých miestach – prevažne v bloku F,  
ale napríklad aj na parkovisku pred 
vstupom na univerzitnú pôdu, kde jed-
na z nich ostro sleduje príchodivšie autá 
a zdvíhavšiu sa rampu (tú nám totiž už 
dvakrát nejaký galgan ohol!). 
Kamery – ako sme sa od vysokopo-
stavených persón dozvedeli - dete-
kujú pohyb a spúšťajú nahrávanie 
vždy, keď sa v ich zornom poli niečo 
hýbe. Záznamy sa nahrávajú na disk 
počítača, v ktorom sa na niekoľko 
dní zálohujú. V prípade, že sa objaví 
problém, kompetentní si podrobnosti 
môžu pozrieť. 
Peter Debnár, správca siete a serverov 
na fakulte, nám potvrdil aj informáciu, 
že kamery majú integrované i mikro-
fóny. Dodáva však, že zaznamenávajú 
zvuk z veľkých miestností, kvalita zvu-
kového záznamu nie je dobrá a preto 
sú hovorené reči prakticky nerozo-
znateľné. Doposiaľ sa záznam zvuku 
nepočúval, vo všetkých prípadoch 
sa využíval iba obraz, ktorý kamery 
zaznamenali. Každopádne – pre isto-
tu – upozorňujeme všetkých radiká-

text: Filip Struhárik
foto: Filip Struhárik, internet

Nezbední študenti si stále viac zúfajú, že už nesmú vystrájať také 
šibalstvá ako v minulosti. Dnes už totiž nemôžu tak ľahko krad-
núť literatúru zo Zdrojového centra, odcudzovať myšky bez plate-
nia, požívať celé priehrštia tovaru zo školskej kaviarne, ba už sa  
ani nemôžu zahryznúť do obzvlášť dobre prepečeného kuriatka v tichu žurnalistického „masla-
bu“... V poslednom období sú totiž čoraz pozornejšie sledovaní neúnavnými šošovkami kamier a 
sú odsúdení na slušné prebývanie medzi ostatnými členmi akademickej obce. Veru, je to kruté,  
ale kamerové systémy sú im v pätách a títo lapaji trpia.

lov, aby prípadné protištátne reči viedli až  
na druhom brehu rieky Váh. 
Pri príprave tohto bohato informatívne-
ho textu sme sa zaujímali aj o to, či sú 
nakrútené záznamy v bezpečí a či nemôžu 
byť zneužité. Tieto konšpirácie však kom-
petentní bez váhania odmietli. Kamery 
totiž nemajú svoje interné „úložisko“ dát, 
záznamy sú uchovávané na jednom jedi-
nom počítači, ktorý je chránený firewallom 
a nemá k nemu prístup nikto nepovola-
ný. Ja, ako vždy pozorný redaktor, som si 
taktiež všimol, že miestnosť, v ktorej sa 
spomínaný „kompjúter“ nachádza, nie je 
napojená na žiadnu klimatizáciu, cez ktorú 
by sa k videozáznamom mohol dostať zlo-
myseľný Tom Cruise ako agent v jednom 
z ďalších pokračovaní Mission Impossible. 
Preto sa nebojte, vážení a milí! Záznamy, 
na ktorých vás vidno neučesaných a neu-
pravených, s kruhmi pod očami po preb-
denej noci, sa nedostanú do nesprávnych 
rúk, ani k vašim rodičom.
Aby sme však neboli nekritickí, musíme 
zdvihnúť varovný prst a upozorniť na pretr-
vávajúci problém. Podľa ustanovenia záko-
na o ochrane osobných údajov totiž musí 
byť monitorovaný priestor zreteľne ozna-
čený, čo v čase uzávierky nebolo splnené. 
My však veríme, že tento nedostatok bude 
rýchlo odstránený a nik sa nebude môcť 
ohradiť, že jeho huncútstva boli zazname-
návané protiprávne. 
V závere tohto článku sa chcem všetkým 
čitateľom poďakovať, že vyššie uvede-
ným riadkom venovali patričnú pozornosť,  
a dúfam, že mi nik nebude vyčítať nemalú 
dávku irónie. A prosím – niekedy, keď si 
na moje slová spomeniete, zamávajte  
do kamery na pozdrav. Nik síce na monito-
re nesleduje každý váš pohyb, ale ak  by 
váš prajný pozdrav predsa niekto zaregis-
troval, isto sa poteší, že na neho myslíte  
a bude sa cítiť o poznanie lepšie. 
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Akademický senát po novom

Funkčné obdobie akademického senátu 
(ďalej AS) fakulty sa skončilo 24. novembra 
2007. Nasledujúcou povinnosťou zo zákona 
bolo potrebné vyhlásiť od ukončenia jeho 
platnosti do 21 dní nové voľby do AS FF 
KU. Na voľbách sa zúčastnilo 447 voličov, 
z toho 53 zamestnancov a 394 študentov 
Filozofickej fakulty. „ Boli sme prekvapení, 
že sa na voľbách zúčastnilo také množstvo 
študentov. Naša predstava sa nepribližova-
la ani tomuto počtu,“ vyjadruje spokojnosť 
nad záujmom študentov o voľby Zuzana 
Žižková, členka volebnej komisie. Skôr, 
ako však začneme opisovať priebeh uda-
lostí a predstavovať vám nových členov 
AS, pokladáme za dôležité, aby ste mali 
jasno v termínoch, ktoré sú pre mnohých 
nejasné.

Akademický senát FF KU - zastupiteľský 
orgán fakulty. Pozostáva z 11 členov, pri-
čom najmenej jednu tretinu tvoria študen-
ti. Funkčné obdobie je najviac štvorročné. 
Podľa zákona 131/2002 o vysokých ško-
lách je 

Povinnosťou AS FF KU vytváranie nových 
akreditačných študijných programov a ich 
uskutočňovanie na fakulte.

Množstvo študentov a zamestnancov fakulty zapĺňalo 4. decembra 2007 prízemie Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity. Niežeby hlavnou príčinou bol vysoký záujem vzdelávať sa. Ústrednú 
pozornosť venovala akademická obec utorkovým voľbám nových členov do akademického senátu 
FF KU. 

text: Petra Janeková
         Nina Klusová
foto: ff.ku.sk

Podľa § 27 toho istého zákona schvaľuje  
na návrh dekana vnútorné predpisy fakul-
ty, volí kandidáta na dekana, prípad-
ne navrhuje odvolanie dekana z funkcie  
a navrhuje rozpočet fakulty. AS pracuje 
formou zasadnutí, ktoré sú verejné. To 
znamená, že sa stretnutia môže zúčastniť 
ktokoľvek z akademickej obce.

Akademická obec - vysokoškolskí učite-
lia, výskumní pracovníci a ďalší zamest-
nanci vysokej školy (tvoria zamestnanec-
kú časť) a študenti vysokej školy (tvoria 
študentskú komoru). Každý z nich má 
právo voliť členov do AS. Zamestnanci 
volia členov do zamestnaneckej komory, 
študenti len do študentskej časti. 

Voľby a poslanie Akademického senátu

Voľby členov do AS FF KU vyhlasuje senát. 
Na priebeh tajného volebného hlasovania 
dozerá volebná komisia volená senátom. 
4. decembra pozostávala z nasledujú-
cich členov: Mgr. Jana Juhásová ( KSJL),  
Mgr. Peter Zvada, Mgr. Ivan Koni-
ar, Zuzana Žižková, PaeDr. Klaudia 
Danišková, PhD., Mgr. Ivan Moďoroši. 
Do volieb vstúpilo spolu 28 uchádzačov,  
z toho 12 za zamestnaneckú a 16 za štu-
dentskú časť senátu. Potvrdzuje to oficiál-

na zápisnica volebnej komisie. 
Štyria študenti  
a siedmi učite-
lia zastupujú  
v rámci sená-
tu fakultu  
a podieľajú 
sa na jej ria-
dení počas 
š t y r o c h 
rokov. 

U ž  v e č e r  
po ukon-
čení volieb 
boli jasné 
aj výsled-
ky, ktoré sa 
automatic-
ky spísali 
do zápis-
nice AS. 

Zo zvolenia sa môžu tešiť Mgr. Ján Baňas 
(KF), Juraj Dvorský, PhD. (KG), Ján Hrkút, 
PhD. (KF), Janka Kaščáková, PhD. (KAJL), 
Viera Kováčová, PhD. (KSJL), Petra Laj-
čiaková, PhD. (KP) a Ing. Juraj Považan, 
PhD. (KŽ) za zamestnaneckú komoru. 
Študenti si zas za svojich zástupcov zvo-
lili Petra Balbečáka (NOS-AJ,2.roč.), dok-
toranda Mgr. Imricha Gazdu, tretiačku 
študijného programu v kombinácii SJ-DEJ 
Miroslavu Kyselovú a druhého doktoranda 
 PhDr. Michala Marťáka. Vedúca stolička 
senátu ostala na katedre filozofie. Predse-
du AS FF Jána Hrkúta vystriedal Ján Baňas 
z katedry filozofie. 

Poslanie akademického senátu je pre-
dovšetkým starať sa o vnútorné záležitosti 
fakulty, vybavovať organizačné a admi-
nistratívne práce a hľadať východiská pri 
riešení študentských problémov. Prvá 
vážna skúška čakala nových senátorov  
11. decembra, kedy na zasadnutí AS rozhodli  
o novom dekanovi FF KU. Ten povedie 
fakultu najbližšie štyri roky. 

Kvalita informovanosti študentov

Napriek tomu, že zasadnutia fakultného 
senátu sú podľa zákona verejné, nie je 
zvykom, že sa ich zúčastňujú aj študenti, 
ktorí nie sú súčasťou AS.  „Študenti nema-
jú záujem a problémy si riešia len medzi 
sebou,“ priznáva Zuzana Žižková. Sama 
je študentkou piateho ročníka, a tak vie, 
o čom hovorí. „Problém spočíva v tom,  
že v skutočnosti netvoríme jedno spoločen-
stvo. Nie sme ako jedna rodina,“ dodáva. 
Nedostatočná informovanosť o aktivitách 
senátu, nezáujem študentov, zamrznutá 
komunikácia medzi žiakmi a ich zástupca-
mi v AS či strach prehovoriť o problémoch. 
To všetko sa podpisuje pod nekvalitu infor-
movania akademickej obce. 
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Novozvoleným predsedom Akademického senátu filozofickej fakulty ( AS FF KU) 
sa stal asistent FF KU Ján Baňas, ktorému sme položili niekoľko otázok týkajúcich 
sa fungovania a významu senátu.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať ? Aká je Vaša vízia pôsobenia v AS FF KU?
Pre prijatie kandidatúry ma viedlo viacero dôvodov. Už len samotný fakt, že ma niekto do senátu 
navrhol pre mňa znamená vyjadrenie dôvery. Domnievam sa, že je potrebné čo najlepšie vykonávať 
pedagogickú a výskumnú činnosť, no ako zamestnanci fakulty máme svojím spôsobom povinnosť 
podieľať sa na verejnom živote našej fakulty. V neposlednom rade mi môže členstvo v AS FF KU 
pomôcť lepšie zastupovať filozofickú fakultu v Akademickom senáte univerzity (AS KU), kde som bol 
nedávno zvolený.
 
Ako by ste chceli svojou prítomnosťou v AS FF KU a AS KU zásadne ovplyvniť fungovanie 
fakulty?
Nemyslím si, že sú potrebné zásadné zmeny, pretože v posledných rokoch bol na fakulte nasadený 
progresívny trend manažmentu i vzdelávania. Vďaka patrí najmä bývalému dekanovi Imrichovi Vaš-
kovi a jeho spolupracovníkom vo vedení. Stále je však potrebné mnohé veci vylepšovať a na tom sa 
budem snažiť podieľať aj prostredníctvom členstva v AS FF KU. 

Myslíte si, že študenti majú dostatok informácií o fungovaní AS FF KU? Ak je informácií 
nedostatok, ako by sa dal tento stav zmeniť, aby študenti využívali pomoc, ktorú im AS 
môže poskytnúť?
Je na samotnej vyzretosti študentov, či sa zaujímajú o fungovanie AS. Informácie im nemožno vnu-
covať, ale malo by to byť najmä v ich záujme venovať pozornosť dianiu na fakulte. 
 
Prostredníctvom členov AS FF KU môžu aj ostatní členovia akademickej obce uplatniť prá-
vo prejaviť sa na verejnom zasadnutí senátu. Využívajú tieto právomoci študenti a zamest-
nanci fakulty?
Na základe mojich predchádzajúcich skúseností z pôsobenia v AS FF KU viem, že verejné zasadnutia 
sa niekoľkokrát zúčastnili najmä prodekani a dekan fakulty, študenti už pomenej. Do diskusie sa 
môžu zapájať,  či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom niektorého zo senátorov aj nečlenovia 
AS FF KU. 
 
Čo si myslíte o výsledkoch volieb, boli pre Vás prekvapujúce? Zúčastnilo sa ich dostatok 
študentov a zamestnancov fakulty? 
Vo voľbách za zamestnaneckú časť akademickej obce hlasovali takmer všetci oprávnení voliči. Štu-
dentov prišlo voliť 394, to je približne štvrtina oprávnených voličov – je to veľa alebo málo? V každom 
prípade sa mi zdá ako pravdepodobné, že účasť ovplyvnili najmä nadchádzajúce voľby kandidátov 
na dekana FF KU.
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text: Michal Hricko, foto: internet

O U2 sa napísalo už množstvo článkov, 
či dokonca kníh. Málokedy sa však auto-
ri venujú začiatkom ich kariéry. Bono raz 
povedal: „Keď máte šestnásť, myslíte si, 
že môžete zmeniť celý svet. Niekedy máte 
pravdu.“ Vráťme sa teda do veku, keď mali 
U2 šestnásť a o svojej vertigo kariére ešte 
ani nesnívali.
Tridsať rokov dozadu živili štyroch írskych 
chlapcov len túžby a sny, ktorým málokto 
veril. Prvý krok urobil, trochu prekvapuj-
úco, bubeník Larry Mullen Jr. Práve tento 
nadšenec Elvisa Presleyho bol tým, kto 
pripol na nástenku v Mount Temple School 
malý inzerát, v ktorom prizýval ďalších 
ľudí k založeniu novej kapely. Na inzerát 
odpovedali ďalší štyria. V Larryho kuchy-
ni sa stretli Paul Hewson, Adam Clayton  
a nakoniec bratia Dave a Dick Evansovci.  
Aj keď ste napočítali piatich, nie je medzi 
nimi Bono ani Edge. Výrečný Paul si zvo-
lil svoju prezývku Bono Vox podľa dublin-
ského obchodíku Bonavox Hearing, ktorý 
môžete nájsť aj v dnešných dňoch. Per-
fekcionalistovi Daveovi sa ušla prezývka  
The Edge, podľa hranatých čŕt jeho tváre. 
Pätica hrávala songy od Beatles,  
The Who, Thin Lizzy či T-Rex. Do istej mie-
ry boli ovplyvnení punkovým prúdom, ktorý  
sa šíril z Británie. Po odchode Edgeovho 
brata sa kapela definitívne premenova-
la na U2. O pôvode tohto názvu sa šíria 
rôzne príbehy. Najsympatickejšia je podľa 
mňa verzia, že ide o spojenie slov you too,  
v preklade ty tiež. 
Mohli by sme povedať, že U2 sa narodili 
pod šťastnou hviezdou, alebo že ich spre-
vádza dobrá karma. Ako jedna z mála 
kapiel zotrvali v pôvodnej podobe celých 
tridsať rokov. Zradnými vodami šoubiznisu 
ich sprevádza stále ten istý manažér a ako-
by zázrakom sa vyhli drogovým aféram.

Prvý úspešný album Boy vydala spoločnosť 
Island Records v roku 1980. Svojim ost-
rým soundom a punkovým nádychom si U2 
podmanili prvých fanúšikov v Írsku, Britá-
nii a na východnom pobreží USA. Piesne  
I Will Follow, či Out of Control sa v rádiách 
a na koncertoch hrávajú dodnes. Druhý al-
bum October bol poznačený nielen ich sil-
ným kresťanským základom, ale i stratou 
aktovky s materiálom k albumu. V piesni 
Gloria Bono v úvode spieva: „...snažím sa 
spievať tento song…“ 
Po menej úspešnom October prišla štvorica 
s novým materiálom. War sa niesol v duchu 
politicky orientovaných piesní ako Sunday 
Bloody Sunday a New Year’s Day. Práve 
tieto piesne boli predzvesťou orientácie 
U2. Od začiatku kariéry sa nebáli využívať 
svoju pozíciu pre riešenie spoločenských 
problémov. Po úspechu poslednej platne 
sa vydali na úspešné európsko-americké 
turné. Počas koncertu v Red Rocks vzni-
kol prvý live album s názvom Under A Blo-
od Red Sky. Keďže pieseň Sunday Bloody 
Sunday bola často mylne spájaná s IRA, 
Bono ju na tomto albume uviedol slovami:  
„O tejto piesni bolo už veľa povedané, 
možno až priveľa. Toto nie je rebelantská 
pieseň, toto je Sunday Bloody Sunday.“
V ich tvorbe sa čoraz viac ukazuje túžba 
hovoriť o veciach, na ktoré sa zabúda. Ďal-
ší štúdiový album The Unforgettable Fire 
priniesol hneď dve piesne venované Mar-
tinovi Lutherovi Kingovi – Pride (In the 
Name of Love) a MLK. Rozmáhajúcim sa 
problémom s drogami je venovaná pieseň 
Bad. Pre priaznivcov odporúčam live ver-
ziu, ktorú nájdete na albume Wide Awake 
In America.
Koniec prvej éry uzatvorili dva albumy – 
The Joshua Tree a ďalší „tour album“ Rattle 
and Hum. Práve Joshua Tree je považova-
ný za ich najlepší a najpredávanejší album. 
Nájdete tam vynikajúce skladby ako Where 
the streets have no name, With or without 
you, I still haven’t found what I’m looking 
for, či vynikajúcu rockovú baladu Bullet  
the blue sky.
Trojica albumov Achtung Baby, Zooropa  
a Pop nebola mnohými skalnými fanúšik-
mi prijatá príliš vrúcne. Napriek tomu,  
že na nich nájdete rôzne hity ako One, 
Stay, či Even better than the real thing, 
vytvorenie si celkového dojmu z albu-

mu bude chcieť viac než len napočúvať si 
všetky skladby. Toto obdobie bolo obzvlášť 
poznačené Edgeovým brilantným cítením 
zvuku, jeho schopnosťou perfektne spo-
jiť nové zvuky s jednoduchými gitarovými 
riffmi.
Viac ako tri roky na seba nechal čakať nový 
album All that you can’t leave behind. Opäť 
ho charakterizovali melodické zvuky, silné  
a bohaté texty s posolstvom. Megaloman-

U2 – keď sa sny menia na realitu

ské koncertné pódiá, obrovské citróny  
a visiace trabanty sa zmenili na jednoduché a 
pritom čarovné srdce. Vypredané turné Ele-
vation Tour sa zakončilo impozantným kon-
certom pri zámku Slane, ktorý si vychutnalo 
viac ako 80 000 nadšených fanúšikov.
U2 sa opäť zavreli do štúdia a začali praco-
vať na novom albume. Ich prácu spomaľo-
vali „nehudobné“ aktivity členov kapely, 
najmä Bonova charitatívna činnosť. Čakať 
sa skutočne oplatilo, pretože album How 
to dismantle an atomic bomb je skutoč-
ne zbraňou najvyššieho kalibra. Jede-
násť skvelých piesní, z ktorých by kaž-
dá mohla byť singlom, znamenali nielen 
návrat k rock a rock´n´rollovým koreňom,  
ale taktiež aj veľký krok vpred. Bono sa 
raz vyjadril, že ich úspech spočíva v tom,  
že sa snažia napísať dokonalú pieseň, aj keď 
sa im to stále nepodarilo. Dovolím si tvrdiť, 
že posledný album, tak ako aj The Joshua 
Tree, sa k dokonalosti výrazne priblížil. 
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» Sen noci svatojánské / křivoklátské

» 
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text, foto: Eva Okoličániová
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Keď sa povie Shakespeare, väčšina si pred-
staví klasiku a „nesmrteľných“ Rómea a Júliu.  
No nie vždy sa príbeh lásky musí končiť tra-
gicky. Dokonca ani u Shakespeara nie... Sen 
noci svätojánskej poňalo pražské divadlo Ty - 
já - tr, ktoré v tejto sezóne oslavuje 18. výročie 
založenia, trošku nekonvenčne. Ale naozaj len 
trošku. Pôvodná línia v komédii ostáva zacho-
vaná, aj keď... Lysander miluje Hermiu, ktorú 
miluje aj Demetrius, toho zase miluje Helena, 
ale on ju nenávidí, našťastie aspoň Hermia 
Lysandrovi opätuje city. No to sa zase nestre-
táva s pochopením jej otca, a tak sa mladí zaľúbenci rozhodnú utiecť. Ale ako to už býva, vždy je tu niekto „silnejší“, kto to má  
v rukách a zariadi, aby všetko bolo tak, ako má. Aj tu môžeme sledovať to, čo je reálnemu životu také blízke - čistú nenávisť, ničím 
nemaskovanú, úprimnú lásku, hoci hraničiacu  s posadnutosťou a samozrejme, aj „lásku“ /čisto/ fyzickú, ktorej sa pri zmienke  
o manželstve dvíha žalúdok. 
Fotografie k hre na internetovej stránke súboru, ktorý pôsobí na scéne divadla Radar, prezrádzali zaujímavé „hradné“ kulisy,  
no skutočná scéna v divadle bola, hmm, veľmi skromná. Alebo úprimnejšie, žiadna. Stoličky pre divákov otočené bokom k javisku, 
pred nimi len neveľký priestor, hore dve lóže a jeden drevený, veľkoryso povedané, paravan. Sen noci svatojánské / křivoklátské sa, 
ako to už samotný názov napovedá, odohráva na hrade Křivoklát počas hradných slávností, kam prichádza skupina hercov zahrať 
túto hru za pomoci tunajšieho kastelána, sprievodcov a pracovníka bezpečnostnej služby. Shakespearovská klasika je popretká-
vaná vtipnými a súčasnými postrehmi („Proč by nemohl mluvit lev, když všude mluví tolik volů?“) a nácvikom ďalšej hry, tentoraz 
robotníkmi pracujúcimi na hrade. Tí sa pokúšajú ako súčasť programu hradných slávností zahrať predstavenie, rovnako o láske,  
ale s tragickým koncom, o Pyramovi a Thisbé.  Napriek výsmechu zo strany „skutočných pánov hercov“ ho dokončia so cťou a s odhod-
laním. Po tom, ako nás sprievodca „prinúti“ prejsť „hradom“ a sledovať skúšku robotníkov z iného miesta, nasleduje prestávka. 
Druhá časť predstavenia je o poznanie vtipnejšia a uvoľnenejšia, no v určitých momentoch až príliš, a pointa tam stojí na prvoplá-
nových vtipoch. Priestor je využitý dokonalo a „nescéna“ perfektne plní svoju funkciu. Herci behajú po celom priestore, vychádzajú  
do lóží, z nášho pohľadu, balkónov a preliezajú z jedného na druhý. Zhruba hodina a pol je naplnená veselými situáciami, vyvolaný-
mi nedorozumeniami a zámenou osôb pri použití „zázračnej masti lásky“, ktorej úlohou je vyriešiť napätú situáciu. To sa nakoniec, 
samozrejme, ku všeobecnej spokojnosti podarí. Každý v hre dosiahne, čo chcel a odoberie sa užívať si dosiahnutý cieľ. Divák tiež.  

Za 69 českých korún sa zasmial, vychutnal si shakespearov-
ské aj súčasné dialógy, hru so šťastným koncom a výborné 
výkony sympatických hercov. Väčšinou však len ten kto to 
zažil na vlastnej koži, pochopí a vie oceniť, ako sa súbor 
natrápi s nacvičením celej hry, keď len jednu malú časť  
s poznámkou, na ktorej sa ani nikto nemusí zasmiať, skúša 
niekoľko hodín. A aj to je umenie. Veta z „Cesty bytím“ 
Jindřicha Chaloupeckého - „Naša doba potrebuje umenie 
viac, ako si sama priznáva. Ale nejakým nedorozumením 
sa s ním míňa.“ - je tak pravdivá len sčasti.

Už vás nebavia hry na počítačoch a notebookoch a chcete skúsiť niečo, čo zdvihne 
adrenalín? Potrebujete niečo, po čom sa ťažko zaspáva? Je tu riešenie! Pre ľudí, ktorí 
radi hrajú golf, tenis alebo basketbal priamo doma v obývačke.
Spoločnosť zaoberajúca sa hernými konzolami ConQuest Entertainment si razí na slo-
venský trh cestu a očividne sa jej darí. Po konzole Nintendo prináša aj Wii. Konzola 
Wii slúži predovšetkým na zábavu. Stačí uchopiť citlivosť a pohyb snímajúce zariadenie  
do ruky a môžeme začať. Tento spôsob hrania sa označuje ako tzv. on-line hranie. 
Ovládanie je jednoduché. Biely bezdrôtový ovládač obsahuje dve tlačidlá, jedno hore  
a jedno dole. K tomu je ešte joystick v tvare kríža, ktorý slúži na určovanie smeru 
pohybu a dvojica menších tlačidiel. Pre nešportovo založených hráčov odporúčam hry, 
kde nie je pohyb až tak dôležitý, napr. golf, kde viac-menej stačia pohyby rúk. Iné 
to je napr. pri tenise, kde sú potrebné aj väčšie priestory. Citlivosť ovládača nie je 
porovnateľná so skutočnosťou a tak je treba dávať pozor aj na vyvíjanú silu. Často sa 
stáva, že ovládač horlivému hráčovi jednoducho vyletí z ruky. Výrobca kvôli tomu pridal  
k ovládaču aj pásik, ktorý zabezpečuje bezpečnosť hráča a ostatných prítomných.
Pokiaľ chcete byť šťastným hráčom a vlastniť tento výdobytok dnešnej doby predovšet-
kým potrebujete izbu veľkých rozmerov, v ktorej si pretiahnete svoje telo. Pochopiteľne 
potrebujete televízny prijímač, ktorý má vyvedené cinch, alebo SCART konektor. Jeden 
z dvoch spomínaných je na dnešných LCD a plazmových prijímačoch samozrejmosťou. 
Pokiaľ spĺňate tieto základné podmienky a máte chuť minúť asi tak 10 tisíc slovenských 
korún na samotnú konzolu a potom aj niečo okolo 2 tisíc slovenských korún na hry 
konzoly Wii, tak vám želám šťastné hranie a veľa zábavy pri „športovaní“.



Vatikánske listy pokračujú
Pamätám si, ako som vtedy neisto stála na letisku Fiumicino, batožinou pritlačená k zemi. Prišla 
som sem, keď  tu namiesto jesene „finishovalo“ leto. Najprv hektika, stres...no o tom všetkom 
som už písala.

Do dňa môjho odchodu škrtám dni v kalen-
dári. Stáž vo Vatikánskom rozhlase a pobyt 
v Ríme sa blíži ku koncu. Básnik by pove-
dal, že „dopíja svoj pohár sladkosti“...  
Ja dopĺňam zbierku zážitkov a fotozáberov,  
a ako tak sa snažím nadýchať tejto atmo-
sféry aj do zásoby, aby som kúsok z nej 
mohla priniesť aj domov. 

Zrazu mi bude všetko to čarovné, teda, aj 
to, čo sa mi ešte pred mesiacom také čarov-
né nezdalo, chýbať: veľavravná domáca, 
resp. moja hlučná učiteľka taliančiny, ktorú 
som dostala ako grátis službu k ubytova-
niu. Štrajky mi už neprekážajú, tie boli fajn 
a aj dvojhodinové cestovanie do práce sa 
dá zvládnuť s úsmevom, ak máte so sebou 

Na Námestí sv. Petra už sto-
jí vianočný stromček, audi-
encie sa kvôli zime nekonajú  
na námestí, ale v aule Paula VI. 

Dnes sa nad Rímom žmý-
ka špongia. Pod nohami mi 
uteká lístie. Áno, blížia sa 
Vianoce. Osemnásť stupňov 
celzia, občas klesne teplota 
aj na pätnásť. Ak sa mi ráno 
pošťastí, zo stromu oberiem 
pár mandarínok. Na Piazza 
Navona sa začali vianoč-
né trhy. Nie, pravý burčiak 
tam určite nedostanete, ale 
taká cukrová vata, či mar-

cipánové 
dobrôtky, 
tak tie 
ulahodia každému. Roz-
mýšľam, čím sa tieto trhy 
líšia od slovenských...
ľudia sa tu nenáhlia  
s MP3 prehrávačmi v uši-
ach, so snahou čo naj-
rýchlejšie a najlacnejšie 
nakúpiť vianočné darče-
ky, či ozdôbky. Netlačia 
sa a nestrkajú, akoby to 
bolo výsostne ich teri-
tórium, ale stretávajú 
sa tu, aby si oddýchli. 
Zo všadiaľ sa ožíva živá 
vrava, smiech. Taliani sa 
vedia baviť, či už večer-
nou prechádzkou po Via 
del Corso alebo posedím 

pod vyhrievaným altánkom, kde aspoň 
na malú chvíľku 
zabúdajú na eko-
nomické problémy. 
Prechod na eurá 
znášajú ešte stále 
ťažko. 

Cítim sa tak letne, 
keď môžem v decem-
bri okrádať stromy 
o mandarínky. Keď 
sa môžem prejsť vo 
svetríku, bez rukavíc 
a bez čiapky. Mám 
rada, keď sa mi  
na Námestí sv. Pet-

ra cestou do práce pletú pod nohy holu-
by. Alebo keď si zo mňa urobí občas čajka 
urobí svoj cieľ a takmer mi vrazí do hlavy. 
Keď mi kvetinár len tak podaruje ružu, 
vraj, aby sa mi darilo v práci. Mám rada to 
šialené bezpravidlové šoférovanie, ktoré-
mu som sa nepriučila. Mám rada to tali-
anske KEĎ...

Všetky cesty vraj vedú do Ríma, potvrd-
zujem. Verím, že sa sem raz vrátim. 
Počas necelých troch mesiacov sa človek  
do tohto prostredia vžije natoľko,  
že aklimatizácia doma bude komplikova-
ná. Samozrejme, na návrat sa teším: rod-
ná zem, univerzita, priatelia a skúškové. 
A potom začnem vybaľovať z kufra mojich 
zážitkov, skúseností, spomienok. Určite sa 
z nich ujde, každému z vás...

text: Mária Fábryová
foto: Vladimír Kampf
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kvalitnú knihu. Nemusí byť práve talianska, 
veď aj slovenčinu je občas potrebné oprá-
šiť. Alebo...niekedy vám cestovanie môže 
spríjemniť milý taliansky deduško, ktorý si 
k vám prisadne. A ak mu poviete, že ste  
zo Slovenska, spustí ruštinu a vy, hoci ste 
ju nikdy predtým neovládali začnete „ruš-
tinovať“ taktiež. Ale áno, dá sa to. Hmm, 
ak by sa ma niekto opýtal, aké jazyky som 
počas stáže využívala, bolo by to zrejme 
na dlhú debatu: angličtinu, taliančinu, 
francúzštinu, ruštinu, nemčinu, poľštinu...
presvedčila som sa, že človek niekedy 
nemusí tieto jazyky ovládať, stačí, ak vie 
správne gestikulovať, či prikyvovať hla-
vou. Všetci vtedy majú pocit, že rozumiete  
a úvodné - „Mi dispiace, non capisco“ - je  
v tomto prípade dosť neopodstatnené. 



Vážené kolégium odborníkov, lekárov, 
vedcov i laikov! Lustrácia ružomberských 
pohostinstiev, šenkov, krčiem a zašivár-
ní aj naďalej pokračuje. Pre zachovanie 
objektivity sa však odborné kolégium 
rozhodlo pre dnešnú štúdiu zaangažovať 
duo okresných hygienikov, Eugena Exéma  
a Štefana Svraba!

Kuvičie hlasy však naznačujú, že Krt už 
vyšiel aj s návrhom na tunel číslo II, kto-
rý podľa predbežných inžinierskych plánov 
povedie od študovne až k dievčenským 
internátom.  
Skupinka dumajúcich voľnomyšlienkárov 
mužského pohlavia však u Krta intenzívne 
lobuje za predloženie projektu na výstav-
bu štvorsedačkovej lanovej dráhy, ktorá 

by mala výstupnú 
stanicu na streche 
dievčenskej uby-
tovne Ruža. Tým 
by sa predišlo 
zbytočnému kon-
taktu s vrátnička-
mi a čachrovaniu 
s kartami ISIC  
a OP.
Objekt Študov-
ne sa vyznačuje 
rázovitou krčmo-
vitosťou, ktorú 
nám na ostat-
ných univerzi-
tách môžu len 
kruto závidieť. 
Nič však nie je 
zadarmo. Aby 
sa predišlo krá-
dežiam drahej 

prezenčnej literatúry, boli do Študovne 
pomocou vŕtačky nemeckého výrobcu Der 
Wrtak, nainštalované sondážne kamery. 
Obraz je prenášaný live na veľkoplošný 
biograf Tescom. Kto by mal záujem o DVD 
„Študovňa uncensored“, nech sa hlási  
u pani Mižíkovej na študijnom oddelení.
K výdatnému rozjímaniu a báda-
niu vám za- 
mestnanec 
Š tudovne , 
krčmár Sta-
no, veľmi rád 
z prezenčnej 
l i t e r a t ú r y 
naleje. Keďže 
š t u du j ú c a 
mládež je 
nenáročná, 
vo „Špaj-
zekarte“ je  
na výber 
č a p o v a -
né pivko 
- pol litra  
za milých 21 
korún slo-
venských . 
S t a n d o 
n e z a b u -
dol ani na 
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Exém a Svrab v Študovni
text: Martin Koleják, Michal Badín
foto: Dávid Lajmon, Filip Struhárik

Záverečný verdikt:

Ing. Štefan Svrab: Pri kontrole objektu – Študovňa, som sa za zame-
ral prevažne na hodnotu obsahu siníc v omietke stavby, nakoľko sa mi 
na stole v pracovni hromadili sťažnosti upozorňujúce na túto závažnú 
skutočnosť. Zvýšený obsah prvokov som však nezaznamenal. Taktiež 
výskyt meňavkobičíkovcov typu Sarcomastigophora bol v norme pred-
písanej ministerstvom životného prostredia. Zistil som však zarážajúco 
vysokú hodnotu výskytu spirochétov a aktinomycétov na fúzoch krčmá-
ra Stana. Vidno, že si z nich neutiera penu od piva, preto som mu ich 
radšej nakázal oholiť. Podniku Študovňa udeľujem tri hviezdičky.“

MUDr. Eugen Exém: Faux pas! Hygienika robím už celý život. Špina ma 
interesovala, dá sa povedať, už od detstva. Ale to, že ma nevpustili na 
toaletu, odchlipnúť si zo záchodovej misy, také niečo som ešte nezažil. 
Nehovoriac o mikroorganizmoch na korbáčikoch a podpivníkoch. Žiaľ, 
moje hodnotenie Stana príliš nepoteší. Objekt – Študovňa, doporučujem 
do doby, kým sa neučiní kompletná dezinfekcia a deratizácia, zatvoriť. Z 
mojej strany preto ani jedna hviezdička.

zápražku. Rusnácky rum a vodka, obe 
po 14 Sk. Kto rád zajedá, čaká ho syro-
vý korbáčik. Štyri korunky za kus, nech 
sa páči.
Pre extra náročných návštevníkov, akými 
boli inšpektori okresnej hygienickej sprá-
vy, je určená špecialita podniku - výdatný 
bylinkový čaj z čerstvých rastlín nazbiera-
ných pod Chočom. Je to zmes nechtíka, 
bazalky, medovky a ešte jednej, zatiaľ 
bližšie nešpecifikovanej rastliny, o pôvode 
ktorej sa vedú horlivé akademické deba-
ty. 
Záverečný chorobopis Študovne negatív-
ne ovplyv-
nil incident, 
ktorý hygie-
nikom vypa-
ratil krčmár 
Stano. Ten 
im do čaju 
n a m i e s t o 
antikorovej 
lyžičky utopil 
umelohmot-
né miešatko 
z NDR. To 
sa následne 
pod vplyvom 
vysokej tep-
loty a iných 
fyzikálnych 
zákonitostí začalo deformovať. „Toto 
je vrchol. Prečo tie lyžičky nenechal až  
na zmrzlinovú tortu?“ čertili sa Exém  
a Svrab. Následne obaja nechápavo pokr-
čili plecami a sledovali postupne roztápaj-
úci sa bakelit na hladine ovocného čaju. 

Skúškové obdobie je v plnom prúde a kaž-
dý študent, doktorand či učenec tretieho 
veku, si hľadá tichý ostrovček, kumbá-
lok, svoju vlastnú študovňu. Pre vysoký 
počet učeniachtivých budúcich vzdelancov 
zriadila Katolícka univerzita univerzálnu 
Študovňu. Tá okrem kvalitnej prezenčnej 
literatúry, ponúka záujemcom široký sor-
timent výučbu podporujúcich látok a iných 
stimulantov mysle i ducha.
Študovňa, nachádzavšia sa vzdušnou čia-
rou dvadsať metrov a päť lakťov osovo 
priečne na dekanát, je tým stredopravým 
miestom zasväteným dišputám, hĺbaniu, 
triezveniu a rozumovaniu. Tento pozoru-
hodný objekt si povšimli aj verejnoprávni 
dramaturgovia Slovenskej televízie. Naj-
bližší týždeň sa tam preto uskutoční živé 
nakrúcanie diskusnej relácie Sféry dôver-
né. Všetkých vás srdečne do našich dôver-
ných sfér pozývame.
Pozoruhodnosťou zasluhujúcou si osobit-
né pristavenie je skutočnosť, že hlavný 
architekt KU Milan Krt umne prepojil budo-
vu dekanátu a študovne tunelom. Účelom 
tejto podzemnej katakomby je ochrana 
mládeže, po vedomostiach dychtivej, pred 
dvoma prechodmi pre chodcov a inými 
poveternostnými vplyvmi. 
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spektrum

Excelentná absolventka odboru žurnalisti-
ka, slečna magisterka Gabriela Malastová, 
raz svojho času povedala: „Ťažký je život 
žurnalistu.“ Určite vychádzala zo svojich 
osobných ťažkostí, ktoré zakúšala pri zod-
povednom štúdiu novinárčiny. Zamyslime 
sa teraz nad týmto výrokom, ktorý určite 
vstúpi do dejín a opýtajme sa - prečo je 
život žurnalistu na KU ťažký? Dôvodom 
môže byť aj snaha o dobrú tvorbu. Pozri-
me sa na to bližšie. 
Popri neraz náročnom štúdiu sa od začína-
júcich novinárov žiada, aby boli aj aktívne 
píšuci. Realizovať sa môžu konkrétne na 
internetovom Zumagu. Teda, nie že môžu, 
ale musia. Každý týždeň majú vyprodu-
kovať jeden článok a zavesiť ho na web. 
Aby moje rozprávanie bolo autentickej-
šie, budem sa prihovárať len tým, ktorí 
na Zumag píšu. Ako odborníčka na slovo 
vzatá prejdem aspoň v skratke k návodu 
na správne použitie Vášho skrytého pisa-
teľského talentu a pokúsim sa ho priviesť 
na správnu cestu.
Drahí kolegovia, v prvom rade by som 
Vám chcela odporučiť, aby ste na kláves-
nici nepoužívali často CTRL C a CTRL V  
(a ani pečené kurča). Iba ak by ste mali 

v úmysle preštudovať si najnovšiu štúdiu  
v nejakom zahraničnom karentovanom 
časopise. Plagiátorstvo sa naozaj nevyplá-
ca. Svoju hviezdu kariéru u nás takto skon-
čili nejeden a nedvaja študenti. Po prvé, 
podpisovať sa pod prácu iných ľudí a kla-
mať je hriechom, po druhé, robí to hanbu 
celej KU a po tretie, je to veľký trapas pre 
daného človeka. Okrem vylúčenia môže 
prísť aj k žalúdočným vredom, keď bude 
stále v strese z toho, či mu na to prídu. To 
radšej napíšte básničku typu: „Išlo kurča  
po maslabe, nemyslel nik, že budú trable. 
Ale boli, veru tak, prišiel na to Olekšák.“
Takže už vieme, že nemáme vykrádať 
duševné vlastníctvo iných ľudí. Ďalej by 
som adeptom na získanie Pulitzerovej 
ceny odporúčala, aby si pred písaním člán-
ku položili otázku: „Pre koho idem písať?“ 
Ak pýtajúci sa považuje čitateľskú obec 
za bandu seniorov, zvolí veľkosť písma 20 
a bude písať o akciách na zubné protézy. 
Dúfajúc, že ste moju metaforu pochopili, 
pokračujem ďalej. Keďže nažhavený žur-
nalista už vie, že nemá kopírovať články  
a už aj dospel k záveru, pre koho ide písať, 
zvolí vhodnú tému a formu spracovania. 
Ďalšou závažnou otázkou, ktorú by si mal 

každý píšuci položiť je - čo chcem svojím 
článkom dosiahnuť? Asi najprv záujem  
a potom nejakú hodnotu, ktorú chcem 
iným odovzdať. Ak v dobrej vôli predpo-
kladám, že idem písať pre pomerne inte-
ligentné publikum a prirodzene chcem,  
aby si to druhí prečítali, záujem by som 
mala vyvolať už pri titulku, perexe a obráz-
ku. Ale tento záujem sa nesnažím vyvolať 
ako žena s výstrihom, teda lacno, nevhod-
ne, vulgárne, bez vnútornej hodnoty,  
ale použijem to, čo nosím na krku a skúsim 
vymyslieť zaujímavý titulok s perexom,  
a svojou šikovnosťou, rockovo povedané, 
prinútim iných ku čítaniu. Keďže v opäť 
dobrej viere predpokladám, že „tvoriteľ“ 
je dobrý človek, môže mať snahu svojím 
obsahom druhých povzbudiť, odovzdať 
im hĺbku seba, poukázať na nejaký pro-
blém inou formou, alebo pobaviť a doslova  
sa hrať s každým slovom. 
Keďže mi v Zumagu platia iba za niečo 
cez 3 tisíc znakov, končím svoju odbornú 
úvahu a lúčim sa s Vami slovami Moniky 
Krčmárikovej: „Hor sa, duša novinárska, 
do písania takých príspevkov, na ktoré 
budeš hrdá. Ty na to máš, a preto si tu. 
Nech Ti v tom žehná Boh!“

» Ľudské práva Rómov sú pre 
nás stále problém

Každý rok si 10. decembra pripomíname, 
teda aspoň by sme mali, Medzinárodný deň 
ľudských práv. Sloboda prejavu, pohybu, 
zhromažďovania, nárok na právnu ochranu, 
atď. – tieto práva sú považované za základ 
civilizovanej spoločnosti. Krátky pohľad  
na svetové dianie však stačí na to, aby sme 
o našej civilizovanosti pochybovali.
  
Vezmime si komunistickú Čínu, dejis-
ko budúcoročných olympijských hier.  
Na vyrovnanie sa z politicky a inak nepo-
hodlnými jedincami, slúžia režimu pracov-
né tábory. Krajina je jedným z najväčších 
svetových producentov malých a ľahkých 
zbraní,. Krajina nerešpektuje Etický kódex 
vývozu zbraní a zásobuje nimi aj kraji-
ny zmietajúce sa v krvavých konfliktoch.  
Je medzi nimi i Sudán. Štyri roky geno-
cídy si v jeho západnej provincii Darfúr 
vyžiadali (aj zásluhou čínskych zbraní)  
400 000 mŕtvych.

Doktorandské okienko

Kalendárium

Spojené štáty americké väznia na vojenskej 
základni Guantanámo viac ako  300 osôb. 
Týmto ľuďom bola násilne odobratá slobo-
da. Sú väznení bez akéhokoľvek rozhod-
nutia súdu, v rozpore so Ženevskými kon-
venciami a medzinárodným právom. Ako 
uvádza Amnesty International: „Zadržia-
vaní sú vypočúvaní špeciálnymi metódami, 
napríklad sexuálnym ponižovaním, duse-
ním vodou, spútavaním a priväzovaním  
k podlahe v drepe, alebo používaním psov 
na zastrašovanie.“

K porušovaniu ľudských práv dochádza aj 
u nás doma. Medzinárodný helsinský výbor 
pre ľudské práva, vo svojej výročnej sprá-
ve za rok 2006, vyčíta Slovenskej repub-
like situáciu postavenia rómskej menšiny, 
nedodržiavanie práv cudzincov a žiadateľov 
o azyl ako aj nedostatočný boj proti obcho-
dovaniu s ľuďmi. Zoznam týchto výhrad roz-
širuje v podobnej výročnej správe Amnesty 
International o zlé zaobchádzanie polície  

s osobami zadržanými a vzatými do väzby. 
AI na záver dodáva, že bude v monitorin-
gu a výskume dodržiavania ľudských práv  
u nás aj naďalej pokračovať.

text: Monika Krčmáriková

text: Martin Koleják
foto: internet

» I have a dream, aby boli na internetovom Zumagu dobré články



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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»Smrť novinárom?
Pre nikoho z nás by určite nebolo náročné zistiť, čo je náplňou práce prezi-
denta. Siahli by ste po ústave, resp. by ste potrebné informácie „vygoogli-
li“ či „vywikipediovali“, no skutočnú náplň práce ruského prezidenta, Vla-
dimira Putina, by ste nenašli. Čo myslíte, aké povinnosti mal 7. decembra  
v roku 2003, v deň, keď ráno v Essentukách (Severný Kaukaz) pocho-
vávali prvé obete teroristického útoku na ranný, tzv. študentský vlak? 
Nervózny prezident pristúpil k novinárom a ... Vyjadril úprimnú sústrasť 
rodinným príslušníkom mŕtvych detí? Ospravedlnil sa za permanentnú 
neschopnosť orgánov štátnej správy ochrániť svojich obyvateľov? Alebo 
do tretice, s radosťou oznámil správu, že jeho fenka labradora Connie, 
dar od strany Jednotné Rusko, priviedla na svet šteňatá? No áno, práve to 
bola tá najpodstatnejšia udalosť dňa. Všetko ostatné jej muselo ustúpiť, 
lebo rodina Putinovcov sa rozšírila o nových príslušníkov. Dojímavé... Viac 
než to, že iné rodiny obetí útoku o nich práve prichádzali. 
Snáď sa pri vyhlasovaní výsledkov práve prebiehajúcich volieb (údajne už 
teraz sfalšovaných) do Dumy obyvatelia dozvedia, že teraz pre zmenu pri-
viedla na svet mačence milovaná mačka Marfuška... Teda voľby... Ako by 
sme výstižne mohli charakterizovať tento pojem? Proces, počas ktorého 
dá občan hlas svojmu „vyvolenému“ kandidátovi? Možno hocikde inde, ale 
v Rusku? Dostavíte sa pred volebnú miestnosť, žena povedľa s nápisom 
Hlasujte pro Treťjaka občanom ponúkne vodkou a hor´ sa voliť. To sa, 
žiaľ, stáva aj v iných krajinách, ale žiadna krajina sa nemôže pýšiť 100% 
účasťou oprávnených voličov v procese volieb. Napodiv v Rusku je možné 
všetko, dokonca aj vtedajšia 110% účasť voličov vo voľbách v Čečensku. 
Čo takýmto voľbám ale predchádza? Nie je v mojom záujme propago-
vať návody, ale viete, ako sa odstraňujú nepohodlní protikandidáti stra-
ny Jednotné Rusko? Napríklad tým, že ich „neznámi páchatelia“ napá-
dajú, vyhrážajú sa im a podobne. A čo sa stane, ak niekto príliš dlho 
vzdoruje a nechce sa vzdať kandidatúry? V oknách ho neprekvapí balíček  
od Mikuláša, ale vrecko s ľudskými orgánmi. Môže si tam nájsť nejaké tie uši  
a v prípade, že ani to nie je dostatočne odstrašujúci nález, po pár 
dňoch nájde v ďalšom ľudské srdce. Uznajte, že to je už „primeraný“  
podnet k odstúpeniu. 
Práve o takýchto ruských praktikách písala novinárka Anna Politkovská 
a jej zápisky boli vydané v knižnej podobe ako Ruský deník, v originá-
le Rossijskije chroniky. Predpokladám, že nemusím nikomu pripomínať  
7. november 2006. Deň, keď bola zavraždená v Moskve. Štyri guľky boli 
postačujúce na to, aby nepohodlná a vytrvalá odporkyňa Putina už nikdy 
viac „neprekážala“. Toho Putina, ktorý sa počiatku svojho nástupu preslá-
vil výrokom, že „Čečence je třeba utopit v hajzlu.“ 
Anna je len jedna z najmenej 13 novinárov, ktorí boli zavraždení  
od nástupu súčasného prezidenta. Obetí však mohlo byť viac, minimál-
ne o jednu, keby život Jeleny Tregubovej nezachránila ženská slabosť... 
Teda to, že vo dverách domu sa rozhodla prehodnotiť svoj účes a vrátila 
sa k zrkadlu. V tej chvíli práve pri týchto dverách vybuchla bomba. Kto 
je vlastne Jelena? Novinárka, ktorá je autorkou Príbehov kremeľského 
kopáča, teda zlatokopa, ako i knihy, v ktorej nechýba indiskrétny pohľad 
do „tajov a zákutí“ mocných a nedotknuteľných. 
Ďalší novinár, nad ktorým bol vyrieknutý ortieľ „nepohodlný“ bol člen 
parlamentnej antikorupčnej rady a Politkovskej kolega, Jurij Ščekočichin. 
Venoval sa predovšetkým „neprezentovanej“ téme vojny v Čečensku. Leto 
v roku 2003 bolo jeho posledné. V júli zomrel v bolestiach na násled-
ky otravy, resp. ožiarenia. Informácie o tejto vojne však môžeme nájsť  
v knihe Farba vojny, v ktorej opisuje Arkadi Babčenko na základe vlast-
ných skúsenosti jej skutočný priebeh. Prečo k nej ale nemajú prístup Rusi? 
Lebo je v nej opísaná skutočnosť? 
Ani jedna z vrážd či pokusov o ňu nebola nikdy vysvetlená, ani o to nebola 
prejavená skutočná snaha. „Čoho sa tak veľmi boja?“ (Anna Politkovska) 

zdroj: POLITKOVSKAYA, A. Ruský deník. 1. vyd. Český Těšín: JOTA, s. r. 
o., 2007. ISBN 978-80-7217-471-3 

Anna Tkáčová, 1. ročník

»3 hodiny, 14 znásilnení a 290 rán bičom
Keď som prednedávnom telefonoval so svojou priateľkou, bola priam 
nadchnutá arabskou kultúrou. Skupina starších študentov, ktorí sa vrátili  
z akejsi stáže alebo pobytu na Blízkom východe (detaily nie sú také 
dôležité, v tomto prípade len zacláňajú výhľad), usporiadala na ich uni-
verzite menšiu konferenciu. Svojimi avantúrami a cestopisnými zážitkami 
z ďalekých prašných ciest vyvolali vo väčšine poslucháčov silné nutkanie 
spoznať túto jedinečnú kultúru na vlastnej koži. Ich rozprávačstvo muselo 
byť znamenité.
Prečo tento sarkastický tón? Nuž, z prostého dôvodu. Keď som svojej 
milej polovičke kontroval otázkou, či im tí dobrodruhovia povedali aj niečo  
o postavení žien v islamských krajinách, dostalo sa mi negatívnej odpovede. 
Nezazlievam spomenutým študentom – svetobežníkom dobrú vôľu pouká-
zať na krásy islamskej kultúry. Som však zásadne proti vytváraniu mýtov.
Z času na čas k nám cez médiá presiakne tu prípad ukameňovanej ženy  
z Pakistanu, tam mŕtveho egyptského dievčaťa po obriezke. Širší spolo-
čenský diskurz sa však nekoná.
V našej bezhraničnej európskej tolerancii sme zašli až tak ďaleko, že sa 
bojíme verejne a otvorene poukázať na odvrátenú stranu islamu. Presne 
tú, na ktorú sú všetci islamskí fundamentalisti tak citliví, že sú schopní 
vyhrážať sa likvidáciou aj hlave katolíckej cirkvi.

14-krát znásilnená, a predsa vinná
22. novembra priniesol denník SME článok o 19-ročnej žene zo Saudskej 
Arábie, ktorá bola v priebehu troch hodín siedmimi mužmi 14-krát zná-
silnená. Vinníkom vymeral sudca jeden až päť rokov väzenia. Ušlo sa aj 
mladej žene. 90 rán bičom za to, že pred únosom sedela v aute s mužom, 
ktorý nebol jej príbuzný, čo saudskoarabské zákony nedovoľujú.
Postihnutá sa voči rozsudku odvolala. Nový verdikt znel: Pol roka väzenia, 
ďalších 200 rán bičom a právnikovi, ktorý ženu obhajoval, bola odňatá 
advokátska licencia. Dôvod? Provokácia ktorej sa podľa ministra spravod-
livosti dopustila, keď o prípade informovala médiá. 
Zhrnuté a podčiarknuté, 14-krát znásilnená žena dostane dovedna 290 
rán bičom a odsedí si pol roka vo väzení. Už aj vo mne vyvoláva islamská 
kultúra silné nutkanie.. 

Sex sa neodmieta 
Byť moslimskou ženou, znamená dospieť v deviatich rokoch. Dospelosť 
ale nerovná sa slobode vybrať si svojho partnera a rozviesť sa s ním  
v prípade, že vzťah nefunguje.
Byť moslimskou ženou, znamená odievať sa od hlavy k pätám do čiernej 
látky a nikdy nepocítiť vietor vo vlasoch, ani slnko na odhalenej pokožke.
Necestovať do zahraničia, neplávať, nelyžovať, nejazdiť na bicykli, nešofé-
rovať automobil, netancovať, nešportovať, ba ani sa pozerať na športujú-
cich mužov na štadióne alebo v televízii. 
Za make up, nosenie silóniek alebo červenej farby, hrozí bitka, väzenie, 
či poprava.
Žena môže byť vyšetrovaná len doktorkami. Pokiaľ sa potrebne špecializo-
vané lekárky nenájdu, musí sa zaobísť bez nich alebo sa podrobiť vyšetre-
niu mužom cez nejaký druh zábrany. To platí aj v školstve.
Svedectvo ženy pred súdom má polovičnú hodnotu mužského.
Moslimská manželka. Musí žiť tam, kde si to praje jej muž. Bez jeho povo-
lenia nemôže pracovať, navštevovať svojich priateľov a príbuzných.
Musí plniť všetky manželove priania, vrátane sexuálnych. Pokiaľ by odmiet-
la, má právo odoprieť jej stravu, bývanie a všetky životné potreby.
Podľa islamského práva je najideálnejší stav, keď je žena mimo svoj dom 
trikrát za život. A to keď sa narodí, vydáva a umrie.
Popravy, bičovanie, kameňovanie. Prepáčte mi teda, ak sa niekoho 
dotknem, ale volím si cestu nulovej tolerancie. Ja nemôžem mať štipku 
úcty ani rešpektu k takejto kultúre.
zdroj: http://info.pravdaoislamu.cz/ 

Martin Koleják, 2. ročník
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Kto to zažil alebo aspoň bol svedkom situácie, keď sa pri prechode 
cez elektronickú „bránu“ rozlieha elektronické vrieskanie po celkom 
obchode, napriek tomu, že všetko je poctivo zaplatené, vie, aký je 
tento pocit trápny. Preto, že k človeku, ktorý si jakživ nič nelegálne 
neprisvojil, pracovníci bezpečnostnej služby pristupujú, alebo musia 
pristupovať ako k potenciálnemu zlodejovi a preto, že okoloidúci  
na vás zvedavo „čumia“ a bez pochýb vás za zlodeja pokladajú. 
Čo je príčinou takéhoto spestrenia všedných dní? Väčšinou len kód  
na knihe, voňavke, náramku, taške... Podľa SECURITY INSTITUTE, 
s.r.o. má spustenie poplachu na elektronickom zabezpečovacom sys-
téme na svedomí viacero faktorov: „Zlyhanie ľudského faktora a zly-
hanie techniky. Zlyhanie ľudského faktoru zapríčiňuje nedostatočné 
odstránenie, spálenie kódu na deaktivačnej doske. Ak zlyháva techni-
ka, dochádza vlastne k tomu istému efektu, kód umiestnený na tova-
re sa nedeaktivuje a pri prechode bránou vydáva signál.“ Potom už 
zostáva len na „SBS - kárskom faktore“, či sa situácia vyrieši pokoj-
ne, s ospravedlnením a bez scén, veď je jasné kto / čo je na príčine,  
alebo nechuť nakupovať v tomto obchode a navštevovať takúto inšti-
túciu vás bude kvôli správaniu sa týchto „ochrancov majetku“ ešte 
dlho prenasledovať.

Iba skupinky písmen, morfém či hlások pospájané v kŕdli jazy-
ka? Nie. Slová, to sú vypovedané myšlienky vyvolávajúce rôzne 
pocity. Práve toto im dáva nesmiernu moc. Vládu  nad člove-
kom samotným. 
Slovo má silu vyvolať úsmev, vytlačiť slzy z očí či prinútiť spoma-
liť a obzrieť sa. Málokedy si jeho veľkosť uvedomujeme v plnom 
zmysle. Nevidíme, že ono je nositeľom citov, emócií. Koľko-
krát sme niekomu ublížili, niekoho urazili či ukrivdili len preto,  
že sme slovám neprikladali potrebnú dôležitosť. Dokázali už 
spáchať nesmierne katastrofy a tragédie. Iba ten, kto si uvedo-
mí ich ozajstnú hĺbku dokáže s nimi pracovať, vie ich využívať, 
prinútiť ich, aby mu slúžili. Ale ak slová posluhujú, taktiež sa 
stávajú nábojmi v zbrani, ktorú držia v rukách ich majitelia. Kto 
si však kúpi zbraň, aby z nej aspoň raz nevystrelil a netrafil? 
Zrejme nikto. Držať v rukách zbraň znamená moc, tá presadzo-
vanie svojich záujmov a takto sa dostávame až k manipulácii –  
najväčšiemu arzenálu slovnej munície. To v nás evokuje rešpekt 
a zodpovednosť. Tak ako musíme rozhodovať o tom, čo môže 
opustiť naše myšlienky a čo nie, tak by sme mali dávať pozor  
na to, čo do nich vpustíme. Vytvárať si vlastný názor a aj takto 
sa brániť zámernému a účelnému ovplyvňovaniu. Vymodelovať 
si akýsi filter, ktorým sa všetky informácie pretriedia.
Dnešná doba sa predstavuje a vyjadruje prostredníctvom 
médií. Tie držia slová za krídla v lane a určujú smer, ktorým 

text: Ivana Fedorková

Silné krídla slov

vzlietnu. Strom si predsa nevolí vtáka, ale vták strom. Slová nie 
sú v pozícii tých, ktorí si vyberajú, ale oni samé sú vybrané. Sú 
malými otrokmi ľudí, ktorí im pripínajú veľké krídla a zapriahajú 
do kočov, aby ich odviezli na potrebné miesta. Kočmi sú v tom-
to prípade samotné médiá, ktoré majú na starosti konkrétne 
sprostredkovanie, dopraviť svoje myšlienky priamo k recipien-
tom. Média si takto získali nesmiernu silu. Ak by sa ale táto moc 
použila na pozitívne účely bolo by to v poriadku, no žiaľ nie je 
tomu vždy tak. Média pretláčajú určitý postoj i keď sa snažia 
skryť za rúško objektivity, ale občas im čosi chtiac, či nechtiac 
trčí. Preto sa spravodlivosti tak ľahko nedovoláme, veď i tu platí 
staré známe „ koľko ľudí, toľko chutí“. Možno, ak by nemal nikto 
svoj názor, všade by boli iba holé fakty a čistá pravda. Takto by 
sa nikto nesnažil pretlačiť svoje, nie vždy dobré, stanovisko, 
keďže žiadne nemá. Ale to by sme potom neboli ľudia, ale iba 
akési bábky bez rúk, ktoré by nami hýbali. Stali by sme sa čís-
lami na štatistike života.
Slová sú nesmierne silnou zbraňou a žiaľ, často v nesprávnych 
rukách. Každý z nás im musí priznať silu a tým ich oslabiť.  
Až keď všetko, čo povieme prejde cez filter nášho srdca, bude 
sila slova na tej správnej strane. Sú ľudia, ktorí hovoria aj keď 
nemusia, aj keď nemajú čo povedať, ale Ty keď rozprávaš, Tvoje 
slová by mali byť lepšie ako Tvoje mlčanie (arabské príslovie).

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

Houston, máme problém!
Keď zlyháva technika aj ľudský faktor...
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Revolučná diéta podľa Fidela Castra
Zdá sa, že Kubáncom sa konečne podarilo objaviť to, na čom už celé roky snaživo pracujú mozgy vedcov 
z celého sveta. Majú recept na to, o čom snívajú milióny žien i mužov. Žijú zdravšie a udržiavajú si štíhlu 
líniu. Či chcú alebo nie, Kubánci už dlhé roky uplatňujú tzv. „Castrovu diétu“. Zdá sa vám byť na nej niečo 
povedomé? Nemýlite sa. Diéta nesie meno dlhoročného kubánskeho vodcu Fidela Alejandra Castra Ruza.  
Aj keď by sa niekomu mohlo zdať, že táto diéta je vo svete novinkou, nie je tomu tak. Už dlhé roky ju uplat-
ňujú aj obyvatelia niektorých iných krajín, len nenesie žiadne meno. Či sú vďaka nej aj zdravší, to nevieme. 
A ako sa vlastne kubánskemu obyvateľstvu podarilo objaviť túto „pokrokovú“ diétu?

text: Zuzana Martvoňová
foto: http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1zok:Flag_of_cuba.svg

Po rozpade Sovietskeho zväzu postihla 
Kubu ekonomická kríza. Verte neverte, 
tá sa na kubánskych obyvateľoch pod-
písala istým spôsobom priaznivo. Obezita 
ľudí v krajine sa znížila takmer o polovicu  
a ubudlo ochorení spôsobených srdcovo-
cievnymi problémami. Aký je teda recept 
na Castrovu diétu? Celkom jednoduchý. 
Zabudnite na míňanie 
peňazí. Nemusíte si 
kupovať žiadne zázrač-
né pilulky, ktoré by 
všetko urobili za vás 
tak, ako to vidíme v 
niektorých reklamách. 
Dokonca sa nemu-
síte stravovať podľa 
podrobne predpísaného 
jedálnička, ktorý obsa-
huje len vybrané druhy 
potravín. Nie je potreb-
ná ani návšteva fitnes 
centra niekoľkokrát 
do týždňa, či každo-
denné cvičenie doma. 
Kubáncom postačilo 
zvýšenie cien pohon-
ných látok a ekonomický nedostatok. Aby 
toho nebolo málo, autá museli nahradiť 
hromadnou dopravou. Najviac sa im však 
pri tejto diéte osvedčilo staré známe – cho-
diť všade po vlastných, alebo na prepravu 

z miesta na miesto využiť dvojkolesového 
pomocníka – bicykel. Nielen, že ušetria  
za benzín, naftu, či údržbu auta, ale dokonca 
nepodporujú znečistenie ovzdušia. Nedostatkom 
kalórií a zvýšeným výdajom energie Kubán-
ci podporili svoj zdravší životný štýl. A najlepšie  
na tom je, že sa nemusia obávať jojo efektu,  
ktorý sa bežne prejavuje po iných diétach.

síce štíhlejší a možno aj zdravší, ale koľko 
z nich by nám povedalo, že sú s touto 
diétou naozaj šťastní a spokojní? Asi by 
ich bolo až priveľmi málo. Myslíte si teda,  
že im niekto závidí to, ako sa im podarilo 
zoštíhlieť?
Keby sa náhodou v našej krajine niekto 
taký našiel nemusí si zúfať. Možno sa aj 

do nášho malebné-
ho slovenského štá-
tu čoskoro dostane 
podobná diéta. Roz-
diel bude len v tom, 
že bude niesť meno 
iného „vodcu“ iného 
štátu. Nemusíme sa 
zaťažovať zvyšovaním 
cien. „Presedlajme“ 
na bicykle, podpor-
me svojou účasťou 
hromadnú dopravu  
a začnime sa stravovať 
niečím ochudobne-
ným o kalórie. Otáz-
ne je však to, či nás 
podobná diéta urobí 
šťastnými. A pre tých, 
ktorí o podobnú diétu 

nemajú záujem: Nezúfajte! Ešte vždy sa 
môžeme spoľahnúť na to, že s rastom cien 
porastú aj ceny našich platov. 

Ako každá diéta, aj táto má však svo-
je nedostatky. Asi najhoršie na nej je to,  
že ju Kubánci nepodstupujú dobrovoľne. 
Svojou nepriaznivou ekonomickou situáci-
ou boli skôr donútení k nej pristúpiť. Sú 



...a tú mašľu riadne zatiahni!
    exkluzívny návod ako nepobabrať vianočné darčeky

Dar s veľkým D (alebo dar number one)

Najúspešnejší Darca. Expert v darova-
ní. Prišiel ku nám pred viac ako dvetisíc 
rokmi. To preto sa udomácnil taký zvyk 
sláviť Vianoce (pre nezasvätených). Je to 
ZJAVne (pre ZJAVistov na protiľahlej stra-
ne) ten najkrajší príklad darovania. Pocho-
piť, čo má ten druhý rád, priblížiť sa mu 
a dať mu pocítiť, že mi na ňom skutočne 
záleží. Nejde mi len o odbavovaciu akciu 
niekoľkokrát za rok, o odfajknutie si svo-
jej povinnosti. Prečo si Boh zvolil takúto 
formu? Prečo začal s vianočnými darčekmi 
a s celou vianočnou parádou? Jeden múd-
ry človek mi raz povedal: „Keď dostaneš 
mat v šachu od namysleného chrapúňa, 
cítiš sa pod psa a ako totálne porazený. 
Ak ti ho však dá milovník šachu (múdry, 
mysliaci a inteligentný), si rád že si sa 
mohol niečo naučiť. Ak by sa Boh obliekol 
do najnovších značiek, chodil ako playboy, 
vozil sa v limuzínach a pritom všetkom by 
hovoril pravdu a Evanjelium, nepochodil 
by. Okrem toho, Boh sa k nám priblížil 
len natoľko, aby sme ho mohli objavovať  
a hľadať a mali dobrý pocit z toho, keď  
ho nájdeme. 
Veď si ešte pamätáte na ten pocit, keď ste 
pod stromčekom našli darčeky? Deti neza-
ujíma to, že je rodina pokope (no keby to 
tak nebolo, určite to svojou detskou dušič-
kou pocítia), že budú na stole dobroty  
(od kapustnice až po nedávno živého kap-
ra). Pre deti sú Vianoce  to isté ako darče-
ky. Možno až potom neskôr s pribúdajúcim 
vekom a kilami (samozrejme, mozgovej 

kôry :) ) začíname 
chápať, že to je cel-
kom o niečom inom. 
O láske, darovaní 
a vzťahoch. Už ani 
presne neviem, ako 
som sa dozvedel, že 
za „akciou Ježiško“ 
vlastne stoja moji 
rodičia. Nebolo to 
sklamanie, možno 
len prechod do iného 
levelu. Veľmi sa mi 
páči, že postupne si 
úlohu Ježiška osvojilo 
viac ľudí. Ľudí, ktorí 
ma majú radi. Neo-
stalo to všetko len 
na mojich rodičoch. 

Ako to prežíval spomínaný jeden človek 
(v úvode)? Nebolo to pre Michala Hirka, 
kapucína, sklamanie, keď zistil, že darčeky 
nosia rodičia? Alebo to možnosť realizovať 
sa? „Stále si myslím, že ich nosí on. A to 
isté si myslím aj o bifteku v reštaurácii, aj 
o hríbovej polievke u mojej mamy. Preto 
mu vždy poďakujem za jedlo, ktoré môžem 
konzumovať vďaka jeho štedrosti. Viem, 
že mi ho priniesol čašník s piercingom, 
prípadne žena číslo jeden v mojom živote, 
ale nebyť jeho, tak som hladný. To, že vet-
vičku dvihne tatko a mamina tam šuchne 
mašľou previazané tajomstvá, to ma nikdy 
nevyviedlo z rovnováhy. Ježiš u nás v ten 
deň naozaj bol.“ Ako je to u vás doma?

Pochopiť o čom, to je

V čom spočíva úspešnosť darčekov? Tým, 
že druhého potešia. Na túto obdarovávaciu 
vlnu sa však musia naladiť obe strany.

DARCA: Tým, že chcem niekoho potešiť, 
dávam mu najavo, že ho mám rád a že mi 
na ňom záleží. Ak ide pri mojom konaní  
o niečo iné, je zle. Možno si len potrebu-
jem splniť povinnosť, možno darovať nie-
čo ako protihodnotu. (Dám ti to, lebo aj  
od teba dostanem.) Bolo by to trápne, keby 
ja mám a ty nie. Ja osobne nemám rád 
Vianoce pre povinné darčeky. Pre tie, ktoré 
musím zabezpečiť druhým. Na objednávku. 
Zobrať list s menami a prebrázdiť obcho-
dy, aby som na niekoho nezabudol. Rad-
šej mám to, keď niečo spontánne nájdem, 
a zoberiem niekomu vyslovene na mieru. 
Viem, že sa mu to bude páčiť, a nepotrebu-
jem k tomu žiadny dátum a sviatok.

OBDAROVANÝ: Ak sa obdarovaný ženie 
len za niečím konkrétnym (aj cez mŕtvo-
ly) a akosi nezbadá darcu, je opäť zle. 
Chce mať najnovší polkilový báger, ak ho 
nedostane, Vianoce sú nanič. Zameria sa 
na veci a prehliadne ľudí. Nevidí, že človek 
nazerajúci na neho spoza balíka mu chcel 
venovať čas (nech žijú ručne robené dar-
čeky a listy s hrejivými slovami), snažil sa 
mu dať pocítiť, že ho má rád. Možno sa nie 
vždy trafí do vkusu, ale pri darčekoch ne-
jde predovšetkým o veci, ale o vzťahy.
Ostáva už len jedna vec, vstať a pokúsiť 
sa ešte niečo vymyslieť. Priblížiť sa k dru-
hému. Dať mu Vianoce i mimo Vianoc. Tri, 
dva, jedna, štart. Bež robiť dobro!

text: Martin Ližičiar
foto: internet
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Dnešné ráno je mikulášske. Mikuláš síce 
chodil aj po bratislavských Dlhých dieloch 
už v noci, tá atmosféra obdarovania však 
doznieva ešte dnešný deň. A nie je tak úpl-
ne neviditeľná. Keď som schádzal pravidel-
ne na električku (mojím smerom chytám 
zásadne číslo 1, 5 alebo 9), zbadal som 
trochu upravený bilboard. Ešte včera tam 
bola len biela plocha pripravená na inze-
rentov, ktorí si toto miesto zaplatia. Dnes 
ráno už na celej ploche svietil nápis: Dobré 
ráno, Lucka! (No keby som bola tá Lucka, 
tak rozmýšľam nad perspektívou vzťahu  
so sprejerom :).) Jasné modré nasprejo-
vané tri slová. Možno vandalizmus, možno 
dobrodružstvo. Aj takto sa dá urobiť nieko-
mu radosť a zapriať veľkoplošne pekný 
nový deň. Rovnako úsmevný bol aj príchod 
do redakcie, v ktorej som našiel klávesni-
cu obsypanú sladkosťami a pozornosťou.  
A to nehovorím už o skutočnom Mikulášovi, 
ktorý prišiel včera v jednom mne blízkom 
človeku. Veru, byť či nebyť, darovať alebo 
nedarovať?
Zistil som, že som sa narodil bez imuni-
ty voči obchodným reťazcom. Včera, keď 
som pomáhal Mikulášovi naplniť mikuláš-
sku ponožku, strávil som čas medzi regál-
mi v jednom nemenovanom hypermarke-
te. Je to pre mňa nezvládnuteľná situácia. 
Stovky ľudí (niekedy v tej tlačenici začnem 
uvažovať aj o tisíckach), každý do každého 
vráža, každý nakupuje na poslednú chvíľu. 
Všetci nervózni, predavačky podráždené. 
Takto sa robí radosť na svätého Mikuláša? 
Takto sa to musí opakovať na Vianoce?



Vianoce sú pred dverami, poďme nakuknúť...
text: Michal Hricko
        Michal Vrták
        Gabriel Žifčák
foto: internet

Neviem či ste to už počuli aj vy, ale blížia 
sa nejaké sviatky. Teda vlastne nie nejaké, 
ale celkom konkrétne. Vianoce. Zase. 
Aj minulý rok sa u nás zastavili, ale dlho 
nezostali. Radostná nálada sa nám mno-
hým minula ešte pred 24. decembrom  
a príchodom nového roku sme pozabudli 
i na nejaké to skutočné prežitie niečoho 
pekného, väčšieho ako sme my sami... 

Ako napríklad jedna žena v USA, ktorá to 
dokázala. Prežila niečo väčšie ako je ona 
sama. Prežila to, že ju prešlo jej auto... Asi 
to nemá veľa spoločné s duchom Vianoc, 
ale pointa je, že tá žena... čo to trepem, 
žiadna pointa tam nie je. Dnešnou, tohto-
číslovou témou nášho – vášho milovaného 
zjavu sú, akoby ste iste postrehli i sami, 
NÁKUPNÁ HORÚČKA a ZAČIATOK SKÚŠ-
KOVÉHO...

Tieto dni akiste trápi obyčajných ľudí  
- študentov, ako skĺbiť vianočné nákupy  
a Áčka zo skúšok. No takže najdôležitejšia je 
dobrá príprava. Najskôr zistíme stav svoj-
ho účtu. Ak je nadpriemerný, nemusíme sa 
ničoho obávať a Áčko máme v suchu... Keď 
nie sme práve zazobaní ako taký Vrťo, musí-
me sa učiť, čo však môže spôsobiť nemilý sklz  
v harmonograme nakupovania vianočných dar-
čekov. Ako prvé kupujeme darčeky pre svoje 
polovičky, pretože ak to má byť niečo naozaj 
GREJT, zaberie to najviac času. Tí z nás, čo dru-
hú polovičku nemajú, a teda chodia si po svete 
neúplní, aspoň ušetria... Čas. Veď počas Vianoc  
na peniazoch nezáleží. (Inak, prosíme,  
aby ste zaplatili svoje nedoplatky za číta-
nie ZJAVu! Jeho čítanie je spoplatnené podľa 
platného cenníka ZJAV Ltd. s platnosťou  
3 mesiace dozadu. Cena jedného znaku je 
0,70 SKK. Za urgentné vyrovnanie nedo-
platkov všetkým čitateľom ďakujeme!) 
Ďalej rodina. Tá nie je náročná a teší sa  
i z krepostí, takže to pokojne počká  
do 22. decembra, resp. po sviatkoch, keď nebu-
de toľko zhonu a najmä budú všade zľavy!!! 

Iná vec je, ak chcete kúpiť darčeky svo-
jim kamarátom, ktorých si veľmi vážite. 
Tak napr. Jipo má rád vysielačky (v prípade 
záujmu ide o vysielačku typu Kenwood), 
Vrťovi postačia maličkosti (malé auto, malý 
domček atď.) a Antre miluje hudbu, takže 
radosť mu urobí i obyčajná gitara (Gibson 
Les Paul Gold Top zo 60. rokov). Na záver 
treba dodať, že všetky darčeky, ktoré 

nám zašlete alebo na naše meno necháte  
na vrátnici bloku F si nás nájdu, prekva-
pia a neuveriteľne potešia.

A kto by náhodou pochopil, že Vianoce 
sú i čosi viac ako prejedanie sa, dar-
čeky a prípitky, tak nech si to nechá 
pre seba, lebo mi tie darčeky naozaj 
chceme...

PS: Vianoce nech sú akokoľvek 
otrepané (šak furt sú v tom istom 
čase, ani neviem koľko rokov  
po sebe) prinášajú so sebou 
atmosféru pokoja, len škoda, 
že mnohí z nás ju pre upo-
náhľanosť nestihnú nasať 
pomedzi nosné prepážky 
a tak ich to ani neprinú-
ti pozastaviť sa a zamys-
lieť nad svojím životom  
a nad životom svojich 
blízkych. Ale potlesk 
pre ľudí, ktorí to stá-
le dokážu a svojou 
náladou infikujú  
i zatrpknutých anti-
v ianoc i s tov.ZJAV 
vám praje šťastné 
a veselé Vianoce a 
úspešný Nový rok. 
A dodávame, že 
nie je nič horšie 
ako začať Nový 
rok z dlžobami  
na krku. (za 
toto číslo 
je dopla-
tok 1710, 
10 SKK, 
zaokrúh-
lime to 
na 1700 
S K K , 
veď sú 
Viano-
ce)



Prajeme Vám 
pokojné Vianoce  

a šťastný Nový rok

foto: Simona Mišunová, Dávid Lajmon


