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» Editorial
Keď po zotmení kráčam okolo našej
alma mater, myslím väčšinou na úplné
kraviny. Stredajší večer bol iný. Veterný
chodník mieril rovnakým smerom, ako
deň predtým. Svetlá na dievčenskom
internáte blikali tak, ako vždy – tajomne a snivo. Len pohľad na učebný trakt
vo mne vyvolal miernu rozpačitosť a horkosť. Akademická pôda? Čo to vlastne
znamená? Ak to nie je zmes hliny, spraše, ílu a štrku, na ktorej stoja základy
budovy, je to asi niečo viac.
Viac než len masa tehál s betónovou
polevou. Bude to miesto, kde je jeden
druhému partnerom, nie vlkom. Miesto,
kde slovo „kolega“ maže spoločenský status a stavia všetkých na jednu pomyselnú úroveň. A do tretice miesto, kde víťazí
diskusia a ratio. Skrátka, Petriho miska
otvorenej spoločnosti, fungujúca len
vo svojich laboratórnych podmienkach.
Tak si to nejako predstavujem.
Bola to stredajšia konferencia o tlačovom zákone - tej nešťastnej karikatúry legislatívy, ktorá postavila moje ideály o akadémii na hlinené nohy. Bola to pretvárka
a faloš Nataše Slavíkovej, ktorej prázdne slová vyhnali ducha univerzity až do suterénu.
Nie hľadanie pravdy, ale lacná demagógia Jána Podmanického zatlačili ratio do úzadia.
Želali sme si viac, než len bezduché vymývanie hláv. Asi bolo naivné namýšľať si, že sa
tvorcovia náhubku pre novinárov, aspoň na akademickej pôde, zrieknu masiek a nacvičených fráz pre akýsi vyšší princíp. Namiesto toho sedeli na svojich piedestáloch a snažili sa
nás presvedčiť, že hľadať pravdu znamená hľadať práve ich.
Marec býva zvláštny. Vonku je ešte chladno, ale človek už v sebe nosí jar. Prehnané očakávania majú hlúpy zvyk končiť sklamaním.
Keď pôjdem najbližšie okolo univerzity, budem sa pozerať radšej pod nohy.
Aspoň do najbližšej jari.
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» Diskusia s Václavom Moravcom
Utorok 4.3.2008 bol pre niektorých rovnaký, ako každý iný.
No tí, čo si večer o pol siedmej našli čas a zišli sa v učebni
číslo 403, mali možnosť sa stretnúť s renomovaným českým
novinárom Václavom Moravcom. Je známy z politickej diskusnej relácie Otázky Václava Moravce, no tentoraz to nebol
on, kto sa pýtal. Odpovedal na zvedavé otázky nielen moderátorovi tohto podujatia, Martinovi Kolejákovi, ale aj účastníkom diskusie. To, že nám mal toho veľa čo povedať, bolo
jasné z toho, že beseda pôvodne naplánovaná na približne
hodinu, sa natiahla na hodiny dve. To však nikomu nevadilo
a nebyť neskorého času, program by pravdepodobne pokračoval aj ďalej. No ale chtiac-nechtiac sa prítomní nakoniec
rozišli a obohatení o nové poznatky od skúseného žurnalistu
odchádzali spokojní a s pocitom, že čas strávení na „štyristotrojke“ nebol stratený. Václav Moravec si nakoniec ešte
prezrel priestory „maslabu“ a rádiového štúdia. Poslucháčov
školského rádia Pulz potešil, keď súhlasil so živým vstupom
a na pár minút sa tak jeho hlas niesol éterom vysielania.
Ochotný a milý. Tak by sa dal charakterizovať. Dúfajme, že to
nie je naposledy, čo nás poctil svojou návštevou.

INDOOR INDOOR
text, foto: sm

» Novodobé nebezpečenstvo – sektárstvo

» Výskum VEGA v plnom prúde

V priestoroch UPABU sa 22. februára
uskutočnila prednáška na tému sekty.
Ivana Škodová, predsedníčka občianskeho združenia INTEGRA, zavítala
na univerzitu, aby študentom osvetlila
novodobé nebezpečenstvo.
Občianske združenie INTEGRA sa
zameriava na prevenciu v oblasti siekt
a sektárstva. Jeho predsedníčka sa
tejto problematike venuje už trinásť
rokov. Počas prednášky porozprávala
o spôsobe náborov sektárov, ich vplyve na dnešnú spoločnosť, skrytú faloš
ponúkaného života a nechýbali ani
rady na prevenciu.
Počet siekt na Slovensku sa odhaduje
na stovku a viac. „Neustále vznikajú
nové spoločenstvá a zanikajú, zomrie
ich vodca, potom sa zmenia,“ uviedla Škodová a dodala: „To, čo sa deje
v Amerike, sa deje aj na Slovensku,
len v inom meradle.“
Celá prednáška sa viedla v diskusnom
tóne, študentom ani táto téma nebola
ľahostajná a aktívne sa zapájali.

INDOOR
-mf-

Keď sa niečo skúma, tak poriadne. Dalo by sa povedať, že tohto hesla sa drží
aj Katedra žurnalistiky FF KU pri plnení projektu VEGA. Opäť, ako vždy, po dvoch
týždňoch, sa v stredu 5.3.2008 učebňa číslo 403 zaplnila a konal sa tu odborný
seminár. Tentokrát boli na programe témy transparentnosť, vecnosť a vyváženosť
spravodajstva. Otvoriť seminár mal Jozef Mlacek, ten sa však pre chorobu nemohol zúčastniť, a tak sa na to podujal zástupca katedry žurnalistiky Peter Olekšák,
ktorý hneď na to odovzdal slovo Tadeuszovi Zasępovi, ktorý vo svojom príspevku objasnil termín transparentnosť v spravodajstve a príkladmi s humorom jemu
typickým svoje tvrdenia aj podložil. Peter Olekšák so svojím príspevkom napokon
nevystúpil, ale jeho tému vyváženosť spravodajských príspevkov rozobral Tadeusz
Zasępa. Po ňom nasledoval Vladimír Buzna, ktorý od teórie prešiel priamo k praxi a vyváženosť príspevkov rozoberal na ukážkach zo slovenských médií. Otázku,
či sú príspevky v slovenských televíziách vyvážené si kládla Oľga Kusá. Celý odborný
seminár tentoraz uzavrel Miroslav Volček, ktorý vysvetliť, že pojem vecnosť znamená nevkladať vlastné hodnotenia.
-sm-

INDOOR

» Životné dielo Jozefa Mlaceka

Kniha „Štúdie a state o frazeológii“ je celoživotným dielom Jozefa Mlacka, vedúceho Katedry žurnalistiky FF KU. Jej prvé vydanie vydala v týchto dňoch Katolícka
univerzita v Ružomberku, grafickej úprave sa venoval Juraj Považan. Tlač a väzbu
zabezpečovalo Vydavateľstvo Michala Vaška v Prešove. 367 stranová praktická príručka pomáha dopracovať sa k objektívnym a nadhľadovým riešeniam mnohých
problematických otázok vo frazeológii.
Niet vari nijakej oblasti vo frazeológii, ktorej by Jozef Mlacek nevenoval pozornosť.
Vo svojej činnosti je naozaj odborník, jeho doterajšie knižné práce slúžili a slúžia
všetkým študentom ale aj neštudentom, ktorí sa zaujímajú o slovenský jazyk.
V knihe nájdeme aj kapitolu pre žurnalistov „Žurnalistická frazeológia.“ Jozef
Mlacek sa dopracoval k istému paradoxu, kde na jednej strane novinárčina patrí
do tej oblasti komunikácie, kde sa vo frazeológii bohato uplatňuje a na strane druhej,
v žurnalistických textoch sa len málokedy spomína vôbec existencia nejakej špecifickej publicistickej či žurnalistickej frazeológii. Tejto kapitole venuje jedenásť strán,
popri tom sa dočítame napr. aj O spôsoboch vznikania frazém, Knižná frazeológia
v slovenčine, Paremiológia – frazeológia - idiomatika, Ako sa uplatňuje slovo
vo frazeológii a podobné formulované kapitoly.
-ig-
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» Diskusia odhalila nedostatky navrhovaného tlačového zákona

Piate marcové popoludnie patrilo konferencii s medzinárodným zastúpením s názvom Dôsledky nového tlačového
zákona na prácu novinárov a na život v slovenskej spoločnosti, ktorú pripravila Katedra žurnalistiky KU. Výsledkom
série prednášok malo byť ozrejmenie diskusií o novom tlačovom zákone, ktoré sa slovenský parlament chystá
zaviesť v najbližšej budúcnosti. O otvorenie podujatia sa postarala dekanka Filozofickej fakulty KU Dana Baláková,
ktorá hneď v úvode trafila do čierneho, keď poznamenala, že „o veci verejné sa verejnosť zaujíma najmenej.“
Prvým príspevkom bola „obhajoba“ pripravovanej zmeny nového zákona Nataši Slavíkovej, generálnej riaditeľky
Sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR. Svojich odporcov síce vetovala vyjadrením,
že „profesionálny novinár sa nebojí pravdivých a objektívnych informácií,“ no priaznivcov si nezískala. Nepodarilo
sa to ani Jánovi Podmanickému, poslancovi Národnej rady SR, členovi výboru pre kultúru a média.
Na druhom brehu diskusie zakotvili oponenti. Pochybnosti o novelizácii vyslovil predseda právnej komisie predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov Mikuláš Bugár a podobný názor vyjadril aj Peter Kunder, zástupca
neziskovej organizácie Aliancia Fair-play.
Zrejme najpresvedčivejší bol príspevok českého moderátora a redaktora Václava Moravca. Jeho pohľad
na návrh nebol vyslovene negatívny, no jej racionalitu by uznal v prípade určitého variantu. Tieto slová potvrdil
aj ďalší prednášajúci Tadeusz Zasępa, profesor Katolíckej univerzity v Lubline.
Záverečná energická diskusia bola dôkazom toho, že študentom žurnalistiky táto problematika nie je ľahostajná.
-mf-

INDOOR
» Investigatíva na KU

INDOOR

Monitoring a analýza financovania politických strán, skúmanie vzťahov
politikov s podnikateľským prostredím, objasňovanie porušenia etických
noriem a zákonov verejnými funkcionármi alebo zneužívanie verejného
obstarávania. Toto je len krátky „výcuc“ z činností Aliancie Fair-play,
ktorá po skúsenostiach z bratislavskej katedry žurnalistiky prišla svoje know-how predať prostredníctvom Kurzu investigatívnej žurnalistiky
aj ružomberským novinárom.
Členovia Aliancie sa snažia počas víkendových kurzov študentom prehĺbiť
vedomosti najmä z oblasti Ústavy, Infozákona, či zákona o verejnom
obstarávaní. Taktiež prehlbujú citlivosť na etické problémy v práci novinára. Okrem teoretických vedomostí sa členovia malej skupinky učia
reagovať v prostredníctvom interaktívnych úloh a hier.
Štvorvíkendový vedomostný kurz má pripraviť budúcich novinárov
na prácu so zákonmi v investigatívnom prostredí. Účastníkov
kurzu preveria organizátori testom a ak budú úspešný získajú certifikát.
Na kurzoch vyučovali Peter Kunder či jedna z najcitovanejších mediálnych analytičiek, Zuzana Wienk.

» Deň umelcov 2008

-vf-, foto: internet
autorka je účastníčkou kurzu

» Oprava
V predchádzajúcom štvrtom čísle Zumagu,
sme v článku Janky Graňákovej - Sloboda
vo svetle lásky uverejnili nesprávne meno.
Menovaný páter Jozef Zamkovský sa nevolá Jozef, ale Michal. Redakcia Zumagu sa
vám za chybu ospravedlňuje.

Skutočne umeleckou atmosférou dýchala 18. februára Filozofická fakulta našej univerzity. Pri príležitosti ôsmeho ročníka
Dňa umelcov sa pod taktovkou profesora Imricha Vaška stretli priaznivci literárneho slova. Akcia mala byť zároveň pripomienkou patróna umelcov Fra Angelica. „Chcel som pripraviť duchovnú slávnosť, sviatok poézie, prózy, ale aj piesne a spevu,
pretože poznám potenciál ako študentov, tak i učiteľov. Viem, že sa tu nachádza mnoho talentov a treba im dať príležitosť,“
vysvetlil hlavný zámer popoludnia Imrich Vaško.
V úvode si všetci prítomní zaspomínali na literátov Viliama Turčányho a Milana Rúfusa, ktorí tento rok oslávia svoje osemdesiatiny. Počas ružomberskej akademickej literárnej prehliadky, ktorá predstavovala ďalšiu časť programu, prezentovali svoje
umelecké výtvory nielen univerzitní vyučujúci, ale aj poslucháči. Výrazne emotívnu podobu mal záver. Prítomní si počas neho
vypočuli niekoľko zhudobnených verzií básní známych slovenských tvorcov. Melodickú formu im vdýchla Júlia Sersenová v spolupráci so známym slovenským spevákom Richardom Čanakym. Bývalá študentka Pedagogickej fakulty KU sa akcie nemohla
zúčastniť a jej hlas zaznel len zo záznamu.
Podujatie tohto rozmeru sa uskutočňuje len na dvoch miestach na Slovensku. V Bratislave sa pri tejto príležitosti uskutočnila
špeciálna svätá omša v Jezuitskom kostole. Po nej nasledovalo podujatie pre verejnosť v Primaciálnom paláci, kde sa odovzdávali ceny Fra Angelica. Významné ocenenie získal pred niekoľkými rokmi aj samotný Imrich Vaško.
-mf-
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» Knižnice pre všetkých
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Slovenská asociácia knižníc (SAK) už po deviatykrát zorganizovala Týždeň slovenských
knižníc. Od 10. do 16. marca si každý vyznávač literatúry mohol dopriať rozmanité akcie
podujatia s názvom Knižnice pre všetkých. „Ide najmä o to, aby sme zviditeľnili knižnice
ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, a to prostredníctvom veľkého množstva aktivít
a podujatí,“ vysvetlil Štefan Kolivoško z Verejnej knižnice Jána Boccatia v Košiciach.
Nezaostávala však ani miestna knižnica v Ružomberku. Napriek tomu, že knižnica organizuje množstvo akcií počas celého roka, práve v marci sa aktivizuje veľa škôl či ľudí.
Mesiac kníh je špecifický nielen programom SAK, ale aj časom, kedy sa slávi 180. výročie narodenia Pavla Dobšinského. „Celý týždeň sme organizovali rozprávkové popoludnie
Z rozprávky do rozprávky, predovšetkým pre škôlkarov a prvý stupeň základných škôl,“
začína zoznam akcií pani Oľga Jurčová. Práve ona mala na starosti organizáciu významného podujatia pre ich knižnicu. „Snažili sme sa aj malým deťom ukázať, čo nájdu
v priestoroch knižnice a čím môže byť pre nich prínosom.“ Samozrejme, vedenie knižnice nezabudlo ani na študentov stredných škôl. Pre nich boli aj sú pripravené informačné
besedy či literárne pásma, ktoré im môžu pomôcť v ďalšom štúdiu. Viaceré knižnice počas Týždňa slovenských knižníc odpúšťali
poplatky za registráciu čitateľov či sankčné poplatky za neskoré vrátenie požičanej literatúry. Napodiv, Oľga Jurčová to neuznáva: „ Keď je to zadarmo, všetci sa chcú prihlásiť, ale potom z nich nie je dobrý čitateľ. Tento spôsob je ľahko zneužiteľný.“

OUTDOOR

text: pj, zdroj: Korzár, foto: internet
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» Ružomberok patril bluesu

OUTDOOR

-mf-

Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši vyhlásila 1. ročník
súťaže Kniha Liptova. Nominovaná mohla
byť každá kniha vydaná alebo distribuovaná v roku 2007, ktorej obsah alebo autor sú
s Liptovom spätí. Navrhnuté publikácie vystavia v knižnici a najlepšími knihami Liptova
za rok 2007 sa stanú nakoniec dve. „Jednu si zvolia čitatelia, druhú vyberie odborná
porota,“ povedala Anna Ondrejková, pracovníčka knižnice. Vyhodnotenie súťaže bude
18. mája 2008 pri príležitosti výročia smrti
Gašpara Fejérpataky Belopotockého, ktorého meno knižnica nesie.

OUTDOOR

V Björnsovom dome v Ružomberku sa 26. februára konala prednáška
na tému Vzťahy a závislosti.
„Závislosť ako taká, je veľkým problémom a ľuďom, ktorých sa to týka, spôsobuje mnoho ťažkostí v ich vlastnom živote,“ uviedla Monika Spalková, lekárka, ktorá chcela nielen informovať, ale aj poskytnúť dobré rady pre tých, ktorí
sa vo svojej rodine, či vzťahoch, už s týmto problémom stretli. Hlavná časť
programu bola zameraná na závislosti na alkohole a hracích automatoch.
Monika Spalková sa venuje aj preventívnemu programu, ktorý je určený
deťom v materských a základných školách, no tiež stredoškolákom. Ako sama
hovorí „závislosť nedokážeme prekonať tým, že deti budeme len informovať
o niečom zlom, ale musíme ich priviezť k tomu, aby sa sami rozhodli,
že nechcú vyskúšať to, čo by im mohlo spôsobiť závislosť.“
Súčasťou stretnutia bola aj otvorená diskusia, ktorá len potvrdila, že alkoholizmus je deštruktívnym činiteľom, ktorý si v dnešnej spoločnosti hľadá
miesto v mnohých rodinách.

» Kniha Liptova

» Vzťahy a závislosti

Už po druhýkrát sme si mohli vychutnať večer plný tónov bluesovej hudby v podaní martinskej kapely Blues Band Jozefa Nedbalca.
Koncert sa uskutočnil 26. februára v priestoroch ružomberskej čajovne Relax.
“Potešením z pravej inštrumenálnej hudby prepojenej so silným obsahom textov piesní, sme sa snažili preniesť poslucháčov aspoň
na chvíľu do nášho sveta,” prezradil Michal Badín, ktorý spolupracuje so skupinou od minulého roka.
Koncertovanie v Ružomberku sa skupine páčilo. Chalani boli prekvapení výbornými akustickými podmienkami priestoru. Ocenili taktiež priateľskú, takmer domácu atmosféru, ale najmä radosť a nadšenie ľudí, ktorí reagovali na skladby pozitívne. Rasťovi Hulejovi,
gitaristovi skupiny, sa najviac páčili mladí sediaci na zemi a ulenošení na vakoch.
Poslucháči si naopak vychutnávali príbehy prerozprávané bluesom, v ktorých si každý našiel svoje miesto. Atmosféra “modrého”
melancholického sveta, dotvorená spoločnosťou priateľov a spolužiakov,
či pohárom červeného vína, orientálneho čaju alebo klasického piva, sa
niesla celým večerom.
Skupina Blues Band Jozefa Nedbalca, ktorá nám tento svet predstavila,
funguje od roku 2005. V súčasnom zložení gitara a spev Jozef Nedbalec,
gitara a vokály Rasťo Hulej, bicie Peter Mydlo, ústna harmonika Tomáš
Gulan a basgitara s vokálmi Michal Badín, pôsobí od minuloročného októbrového bratislavského koncertu. Jozef Nedbalec, hlavný predstaviteľ skupiny, získal ocenenie Objav roka 2007 od Slovenskej bluesovej spoločnosti udelenej na festivale Blues Slovakia. Skupina sa najbližšie predstaví
15. marca na najväčšom slovenskom bluesovom festivale Livin Blues v Bratislave s účasťou zahraničných hostí. Do leta plánuje nahrať svoje piesne
v štúdiu. Chalanom držíme palce a tešíme sa na ďalší hudobný zážitok.
text: ij, foto: bandzone.cz/jnbluesband
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» Adamove jablká / Adams aebler
Dánsky film o dobre, zle a jablkovom koláči
V tomto filme na zlé nenahovára had, ale človek sám seba, jablká
nie sú zakázané, ale nevyhnutné a pred realitou zatvára oči ten,
kto by mal pomáhať viesť v tme. Dánska „tragikomická dráma“
Andersa Thomasa Jensena je ovenčená niekoľkými oceneniami.
Prináša príbeh neonacistu Adama, ktorý z väzenia prichádza
„na prevýchovu“ na faru kňaza Ivana. Obdivovateľ Hitlera - ako
prvé zvesí v izbe zo steny kríž a nahradí ho jeho zarámovanou
fotkou - je zmätený tamojšími zvyklosťami. Nečakajú ho žiadne
tvrdé pravidlá, len jediná úloha. Má upiecť jablkový koláč. Farská jabloň nikdy nemala toľko krásnych a zdravých jabĺk, tak
sa zdá, že to nebude problém. Človek mieni, Pán Boh mení...
Na pozadí každodenného života Adam preniká do krutej farskej
reality. Kňaz kvôli prežitým udalostiam a ťažkému osudu, vytesňuje
z mozgu každú nepríjemnú spomienku a udalosť. Všetko pokladá
za pokúšanie diablom a nepripúšťa si vlastne nič, čo mu do tohto
vzorca nezapadá. K ďalším obyvateľom fary - bývalému tenistovi,
dnes alkoholikovi a kleptomanovi i arabovi, ktorý prepadáva banky, pribudne tehotná, ktorá fajčí a pije. Keď Adam pochopí, čo je
za zaslepenosťou kňaza, ktorý tieto okolnosti ignoruje, systematicky pracuje na jeho úplnom konci. Vezme mu to najcennejšie,
čo má - jeho vieru. Po Ivanovom precitnutí sa všetkým obyvateľom začne rúcať svet. Už sa nemajú na koho spoliehať, nemôžu
viac skrývať svoje chyby za chyby niekoho iného. Koniec sa blíži
a vyzerá to tak, že nebude pekný... Dáni sa vyhrali s detailmi,
vo filme sa toho príliš veľa nenarozpráva, dôležité je všimnúť si
všetko, čo sa na plátne deje. Herci, našťastie, nepôsobia ako

nablýskané superhviezdy,
nadšené dramatickými
rolami. Na tých 94
minút im dokážete
uveriť, že to, (na)
čo (sa) hrajú, je
realita. Okrem tých
záverečných Adamových
vlasov...
V rámci recesie
a komických prvkov sa to však dá
uniesť. Je škoda, že viac ľudí sa nechá nalákať na obrovské promo k filmom s nenormálnym rozpočtom ako na film
s myšlienkou v rámci filmového klubu. Pokojné prostredia kostola, fary, vidieka, hudba, to všetko kontrastne pôsobí k hrôzam,
s ktorými ne/bojujú hlavní protagonisti. Je tu aj riziko, že príbeh
sa vám bude zdať neuveriteľný. Tvorcovia akoby prinášali alternatívu. Čisto realisticky zmýšľajúcim ponúkajú prvú časť po scénu
v kostole, keď zúri búrka a bezvládny kňaz leží na podlahe. Tým
ostatným, ktorí veria, že v každom človeku je niečo dobré, ten
zvyšok. Snímka má na to, aby vás presvedčila minimálne o tom,
že viera je jednou z vecí, ktoré držia človeka pri živote.
Eva Okoličániová
foto: moviemania.sk, filmsk.sk

» A čo tak zrkadlovka?
Tento rok sme tu už recenzovali notebook (aj apple), mp3 prehrávač a hernú konzolu.
Pre tých, ktorí radi fotia, tu ešte nebolo nič! V dnešnej dobe letia digitálne zrkadlovky.
Nadnárodná spoločnosť Olympus prišla s niečím takmer revolučným. Fotoaparát tohto
typu, ktorý sa vojde do vrecka. A to už je čo povedať.
Je síce pravda, že objektív trocha vytŕča, ale do vrecka sa vošiel, čo môžem potvrdiť
z vlastných skúseností.
K telu, ktorého cena sa pohybuje okolo hranice 12-tisíc Sk, je možné dokúpiť objektívy 14-42 mm 1:3,5-5,6 alebo 40-150 mm 1:4,0-5,6. Pri druhom sa cena kompletného Olympusu pohybuje tesne pod hranicou 16-tisíc Sk. Tento model je vhodný najmä
pre začínajúcich nádejných fotografov a budúcich paparazzov. Hlavná a neoceniteľná výhoda spočíva v kompaktnom ovládaní, antiprachovom systéme, kvalite snímkov,
ale i nízkej úrovni šumu. Keďže na našej planéte nie je nič dokonalé, pri spomínanom
výrobku sa objavili aj isté nedostatky. Pomalšie zaostrovanie pri slabom, resp. umelom
svetle alebo nie najrýchlejšie ukladanie snímkov na pamäťovú kartu určite nepoteší.
S týmto najmenším zrkadlovým digitálnym fotoaparátom na svete sa pracuje dobre. Mne
osobne do rúk sadol ako uliaty. Pokiaľ niekto chce preniknúť do tajov fotografií, tak mu
vrelo odporúčam práve Olympus E-410.
Marek Balický, foto: olympus.sk

» Medvídek
Tvorcovia Pupenda, Pelíšek, Krásky v nesnázích a mnohých iných úspešných českých filmov Petr Jarchovský a Jan Hřebejk nakrútili
koncom minulého roka Medvídka, ktorý v týchto mesiacoch doznieva v slovenských kinách. Tvorcovia sa snažia vykresliť „reálny
svet“ na základe príbehov doktora, veľvyslanca a predajcu obrazov, ktorým sa vo väčšej alebo menšej miere darí ničiť vzťahy s ich
malželkami. Jarchovský a Hřebejk vytvorili rozprávaniami os možných dôvodov rozvratu partnerských vzťahov. Na jednej strane stojí
nevera ženy, ktorá z nej má tri deti. Manžel, aj napriek tomu, že vie, kto je otcom detí, ktoré vychováva, sa s manželkou nerozvedie.
Práve naopak, snaží sa o harmonický vzťah. Na druhej strane osi zobrazili muža, ktorý nemôže mať so svojou manželkou dieťa,
a tak žije aj druhý život s milenkou a malou dcérkou. Všetko dokáže zahrať bez toho, aby o tom manželka vedela. Zvrat nastáva,
až keď sa jeho manželka (Aňa Geislerová) dozvedá od matky jeho dieťaťa (Zuzana Fialová), ako vlastne jej manžel žije. Následne sa
ich vzťah rozpadá. Medzi týmito extrémnymi prípadmi stojí pár s dvomi deťmi. Manželia sa v tomto prípade nevyrovnávajú s neverou, ale s nedorozumeniami a nepochopením. Postupne sa však nezhody nabaľujú do veľkého klbka, ktoré nakoniec zmetie celý ich
vzťah. Film poukazuje na ženskú silu a v tomto zmysle sa končí happyendom. Všetky podvedené ženy sa spoja a vytvoria fungujúcu,
veľkú sieť s cukrovinkami a najmä s veľkou tortou v tvare medveďa. Opačne je to však v prípade partnerských vzťahov, ktoré autori
nechali ležať popolom a nevytvorili žiadneho Fénixa, ktorý by z tohto popola povstal.
Veronika Folentová
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Ak si reportér, musíš byť psychológ,
právnik, niekedy aj lekár
Marek Vnenčák, reportér televízie Markíza, sa žurnalistike venuje od školských čias.
Začínal v mestskej televízii
v Poprade, pracoval pre TA3,
redakčne sa podieľal aj na spravodajskej tvorbe Rádia Okey.
Ako šestnásťročný bol asi najmladším šéfredaktorom novín
na Slovensku. Svoje povolanie
novinára berie ako hobby,
o ktorom tvrdí, že človek to
musí mať jednoducho v krvi.
Viac o svojej práci a popularite
už v nasledujúcich riadkoch...
text: Mária Fábryová
foto: Daniel Dluhý
Kedy si začal so žurnalistikou?
Začal som písať na základnej škole, možno ako siedmak, ôsmak. Dodnes mám
odložené previerky zo slovenského jazyka, písomky, kde svietia samé krásne
gule, štvorečky, takže dovtedy to asi
nešlo. Potom prišlo osvietenie, niekto tam
hore sa asi zľutoval a skúsil niečo zo mňa
vykresať. Práve v tom siedmom ročníku
vznikol u nás na základnej škole školský
časopis a tam vznikali prvotiny. Už od
tých čias som mal v krvi komerčné veci.
Nepísal som nijaké „prkotinky“, básničky,
ale písal som o tom, ako moji spolužiaci
podpálili stoh slamy.
Takže hneď reportážne prvky?
Áno, určite. No určite tam boli aj nejaké
detské tiky, ale bolo tam všetko, čo by
malo v klasickej správe byť.
Ľudia si zvyknú svoje prvotiny odkladať, ako je to s tebou?
Všetky tieto veci majú čestné miesto.
Občas, keď vonku prší alebo je zlé počasie,
sneží, dám si čajíček, papučky, vleziem
pod deku a pozerám si svoje veci, ktoré
som kedysi stvoril. Je to zvláštne, odvtedy
uplynulo viac ako desať rokov a človek už
má pocit, aká šialená doba ubehla.

Keď si písal svoj prvý článok do školského časopisu, sníval si o budúcej
kariére v médiách?
Pri prvom článku asi nie, ale potom som
sa do toho „zažral“. Dosť dlho som nevedel, čo so mnou po škole bude. Veci typu
kozmonaut, keď sme sa chceli vystreliť
so spolužiakom na Mesiac, sa veľmi rýchlo
pominuli. A tak som skúsil program, ktorý mi mal na základe odpovedí na rôzne
otázky vygenerovať povolania, ktorým by
som sa mohol venovať. Výsledky ukázali
predpoklady na prácu novinára, redaktora v dennej tlači. Vtedy som si povedal,
že to takto skúsim ťahať. Ale nikdy som
si cielene nepovedal, že budem novinár,
išlo to samo.
Rozmýšľal si niekedy nad tým, že by si
sa mohol venovať inému povolaniu?
Nie. Myslím si, že aj práve kvôli tomu bol
skok od školského časopisu do najsledovanejšieho spravodajstva relatívne dosť
rýchly. Venoval som tomu sviatky, víkendy, každú chvíľu. Svoj čas som venoval
písaniu, zbieraniu všetkého, čo by sa dalo
pretaviť do nejakej tej správičky.
Novinárčina je dosť náročná na čas...
Áno, ale stále si hovorím, že reportérčina

nie je jediná práca, pri ktorej tráviš sviatky a piatky. Podľa mňa existuje viac povolaní a podstatne viac ľudí, ktorí trávia tiež
veľmi veľa času mimo domu, napr. pekári,
železničiari, hasiči, policajti. Tí sú podľa
mňa podstatne viac mimo domu ako ja.
Rozprávaš o práci, no kedy si nájdeš
čas aj na oddych?
To nie je práca, práca sa tomu tak iba
hovorí. Musí to byť skôr také hobby,
za ktoré ti platia. To musíš mať rád, musíš
to mať v krvi a nedá sa to brať ako práca. Aj keď robíš rozhovory s ľuďmi, ideš
do terénu a či už je to nejaká rómska
osada alebo storočná babička. Stretneš
veľa ľudí, je to o zábave, je to pohoda.
Naozaj, kým to nie je vyslovene o nejakom nešťastí a ty nie si v časovom strese,
tak je to hobby.
Nie každý môže povedať, že má prácu, ktorá je jeho hobby...
Je to síce pravda, ale ak to tak nie je, nech
to zmení. Dnešný svet ponúka toľko možností, že by to musel byť veľmi náročný
človek, ak by sa niekde neuplatnil.
Vráťme sa späť k tvojej tvorbe. Prvé
žurnalistické kroky si spravil v škol-
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Poprad. Chcel som tam pracovať aspoň externe, no a oni
ma prijali.

skom časopise, kde si sa začal tak
intenzívnejšie a profesionálnejšie
venovať novinárčine?
Už po škole som písal do regionálnych
novín. Najintenzívnejšie to bolo v čase, keď
v Matejovciach vznikol časopis Matejovský
občasník. Počas jeho prípravy ma vtedy
oslovil Klub Matejovčanov. Počuli o mne,
že som už niekde písal, tak sa ma opýtali, či by som sa na to nedal. A tak som
sa vo svojich šestnástich rokoch stal asi
najmladším šéfredaktorom na Slovensku.
Kedy prišiel prvý kontakt s prácou
v televízii?
Prvý kontakt s prácou v televízii prišiel
ešte počas strednej školy, keď sme dosť
intenzívne rozprávali o tom, že nebudeme mať stužkovú slávnosť, ale chceli sme
dať prednosť moru. Tak sme si povedali,
že urobíme spomienkové video. Vymysleli sme si dokument, ktorý sme nazvali
Volanie divočiny. Potom sme začali riešiť,
kto nám to urobí. Urobil som scenár,
v ktorom bola každá sekunda rozpísaná
do bodky. Doniesol som to do TV Poprad,
kde z toho takmer odpadli, pretože v živote
nič tak detailne prepracované nevideli. Tak
to bol ten prvý kontakt. Video sme vyrobili a považujem to za moju prvú reportáž.
Blížilo sa leto a ja som hľadal niečo, kde by
som mohol troška popracovať,
skúšal som TV

Pred niekoľkými mesiacmi
si začal pracovať pre televíziu Markíza. Nechýba ti
predošlá práca, ako vnímaš celkový prestup?
Ten prestup prišiel v najlepšej chvíli, v akej prísť mohol.
V čase, keď prišla ponuka
z Markízy, skončil som v Rádiu
Okey a ostala mi už len „telka“. Po šiestich rokoch v mestskej televízii som mal pocit,
že pôsobením na jednom
mieste sa témy začínajú už tak
opakovať, že je to stále o tom istom. Človek nemá také veľké pole pôsobnosti, ako
vo veľkom médiu, no a v tom čase prišla
v auguste ponuka z Markízy. Je to úplne
iný level, niečo skutočne odlišné. Tým,
že moja pôsobnosť zahŕňa celý región,
mám viac tém. Už to nie je o kuse,
ale o kvalite. No a čím vyššie
človek je, tým ďalej dovidí.
Vyskúšal si si prácu v rádiu, novinách, v televízii,
ktorú prácu hodnotíš najlepšie, ktorá ťa najviac
nadchla?
Rozdelil by som to na dve časti. Ak hovoríme o tíme, s ktorým som mal možnosť spolupracovať, tak jednoznačne
vyhráva rádio. A to aj napriek
tomu, že som sa s tými ľuďmi
nikdy nevidel. Stále sme komunikovali len cez telefón alebo cez mail. Napriek
tomu sa z nás stali, boli a ešte stále aj sú
jedni z najlepších priateľov, ktorých som si
našiel. Čo sa týka profesionálneho rastu,
zázemia, celého komfortu okolo mňa, tak
jednoznačne TV Markíza.
Stretol si sa počas práce v televízii
s nejakou nebezpečnou, extrémnou
situáciou?
Zaujímavých situácií nastalo veľa. Určite
dramatická bola tatranská víchrica. Vyra-

zili sme do terénu ešte predtým, než sa to
celé začalo, pretože sme tušili, že sa čosi
bude diať. Akonáhle sa to v Tatrách roztočilo a začalo vyvracať stromy, práve vtedy
sme boli na ceste. Celú noc sme prežili so
záchranármi, samozrejme, vybavení ako
praví Tatranci: žiadne teplé oblečenie, žiadne rukavice, žiadna čiapka, nič. Zaujímavý
moment nastal, keď sa záchranári snažili dostať do Šrobárovho detského ústavu, odkiaľ chodili správy, že im dochádza
energia, strhlo im strechu, mali povybíjané
okná. Jednou z priorít bolo dostať sa tam
a my sme si samozrejme povedali, že musíme byť tí, ktorí sa tam dostanú skôr, ako
záchranári. Začali sme si to raziť pomedzi
štvormetrové hromady popadaných stromov. Stratil som tam mobilný telefón a nakoniec sme sa stratili aj sami. Ale tým, že sme
neboli až tak ďaleko, hoci všade bola tma,
zvuk motorových píl nás dotiahol na správnu cestu, takže sme sa nakoniec do ústavu
dostali. Ďalší deň ráno som robil stand-up
pri električkovej trati, kde boli popadané

e l e ktrické drôty
a nedalo sa to nijako obísť.
Jeden drôt bol tak nízko, že mi neostávalo nič iné, len ho podliezť. V tom okamihu som naozaj ani len netušil, či je v ňom
ešte nejaká elektrina alebo nie. Ale som
tu, tak asi nebola. Nedotkol som sa toho,
ale naozaj som nevedel, čo podliezam.
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Čo pre teba znamenajú tieto ocenenia,
posúva ťa to určitým
spôsobom ďalej?
Ak hovoríme o nejakom
hodnotení, asi najviac
si vážim, ak mi niekto
z ulice, nejaká babka
z H o r n e j M a l í kove j
povie: „ta tota reportaž
bola bomba-špica“ alebo
ak niekto povie, že nás
sleduje a že sme dobrí.
Takéto ocenenia na profesionálnych súťažiach
sú už len skôr o tom,
že aj niekto, kto sa tomu
rozumie a niekto, kto je
profesionál, povie, že tú
prácu robíš dobre.
Na popularitu v regióne si si už určite
zvykol. Nestáva sa
ti niekedy, že ľudia
od teba žiadajú autogramy?
Ale áno, stane sa, je to
príjemné. Ešte nikto ma
nenaháňal po toaletách,
ani kdesi po plavárni,
takže zatiaľ je to v poriadku. No tým, že si v regióne, tak nie si až tak na očiach
ako nejaké veľké hviezdy kdesi
v Bratislave.
Máš svoje žurnalistické zásady,
ktorými sa riadiš?
Ak niekam idem, mám reportáže,
ktoré majú dynamiku, kde sa niečo
deje, má to spád, nechýbajú emócie.
Pri tom všetkom sa vlastne snažím
zachytiť atmosféru, aby mal divák
pocit, že ten reportér tam skutočne bol. Aby sa bál s tebou o teba,
aby mal pocit, že sa môže respondentov dotknúť. Samozrejme, sú témy, pri
ktorých sa to nedá, ale pri tých sa to
snažím zachytiť tak, aby tomu naozaj
rozumel každý, aj nejaká babka
z Oravy. Akákoľvek ťažká téma musí
byť spracovaná tak, aby tomu naozaj
rozumel každý, pretože televízia
nie je len o ľuďoch s vysokoškolským vzdelaním.

Za túto reportáž, Apokalypsa v Tatrách, si získal aj ocenenie...
Áno, bolo to v Čechách. Paradoxom je,
že všetky najväčšie ocenenia sme získali
v Čechách. Aj na Slovensku boli nejaké,
ale boli to len nižšie miesta.

Aké sú reakcie na tvoje reportáže?
Väčšinou bývajú povzbudivé.
V takejto forme som sa nestretol
s ničím negatívnym. Jasné,
že ak robím nejakú tému, ktorá svojím spôsobom kĺže po nejakej hrane, či už je to po hrane zákona alebo
po hrane nejakých nezrovnalostí, tak
sa vždy možno nájde nejaká strana,
ktorá je nespokojná. Nedá sa urobiť
reportáž, aby s ňou boli všetci spokojní.
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Okrem teba pracuje v tomto regióne
pre Markízu aj Ján Tribula. Stalo sa
vám už, že ste obaja prišli s rovnakým
námetom na reportáž?
Párkrát sa stalo, že sme prišli s rovnakou témou, no nebolo to tým, že sme si
vymysleli obaja to isté, ale že sme sa obaja dozvedeli, že sa stalo to isté. Vieme sa
však veľmi ľahko dohodnúť. Závisí to aj
od toho, kto je bližšie k tomu a kto na niečom robí.
Ste pre seba konkurenciou?
Je dobré, ak sú v regióne minimálne dvaja, pretože niekedy sa stane, že si potrebuješ pri reportáži odkonzultovať to,
ako by si to ty urobil, čo by tam malo byť.
Čo sa týka konkurencie, je jasné, že tým,
že Johny Tribula je v Markíze ako inventár a v podstate je jednou z tvárí spravodajstva, tak správne ma to bičuje,
aby som nepodliezal latku, ktorú on
postavil.
Čo ti dala táto práca, máš pocit,
že ťa posunula? Nemyslím len na niečo, čo sa týka profesionálneho rastu,
ale aj čo sa týka tvojho života.
Určite. Toto je asi jediná práca, pri ktorej sa človek môže stretnúť s nespočetným množstvom rôznych situácií,
od nekonečnej radosti až po obrovský žiaľ.
Zo správania ľudí sa vieš veľa naučiť.
Každodenné stretnutia s ľuďmi dokážu
veľmi napĺňať. Musíš sa naučiť „jednať
s ľuďmi“, pretože nie každý ti skáče pred
mikrofón napriek tomu, že si z Markízy.
Niekedy je to aj o ťažkom vyjednávaní,
o psychológii, je to viacfunkčné. Ak si
reportér, musíš byť psychológ, musíš byť
právnik, niekedy aj lekár.
Nikdy si nebol zo svojej práce natoľko
unavený, že by si si povedal stop,
koniec tejto profesii?
Ale áno, vždy som si povedal koniec, idem
sa venovať niečomu inému, no až do okamihu, kým som neurobil ďalšiu reportáž.
Bolo iba v časoch, keď už toho bolo naozaj
veľa a naozaj to nabralo takú monotónnosť.
Ale veľmi rýchlo som z toho vytriezvel.
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Noví prodekani – inovácia fakulty?
V minulom čísle Zumagu sme avizovali seriál, ktorého ďalším pokračovaním je predstavovanie profilov nového vedenia. Rovnako ako naposledy sa aj dnes ujala slova dáma, konkrétne prodekanka
pre vzdelávanie a výchovu Viera Kováčová.
text: Anna Ďurišová
foto: ff.ku.sk

Stali ste sa prodekankou pre vzdelávanie a výchovu. Súvisí to s tým,
čo ste doteraz študovali?
Hovorí sa síce, že všetko so všetkým súvisí, ale predsa ani v týchto intenciách mi nie
je úplne jasné otázkou deklarované hľadanie súvislostí medzi vysokoškolským štúdiom a funkciou prodekanky pre vzdelávanie
a výchovu. Oveľa dôležitejší než vyštudovaný odbor je na tomto poste záujem
o problematiku vysokoškolského vzdelávania a z neho vyplývajúca orientácia
v predpisoch normujúcich vysokoškolské
štúdium. Učiteľstvo slovenského jazyka
a literatúry a dejepisu, ktoré som absolvovala na FF Prešovskej univerzity v Prešove, a následne moje pôsobenie na Katedre slovenského jazyka a literatúry na KU
v Ružomberku, mi môže – ak predsa len
mám hľadať isté súvislosti medzi svojím vzdelaním a momentálnou funkciou
– uľahčiť vnímanie študijných otázok prostredníctvom dvoch pohľadov. Cez pohľad
(niekdajšieho) študenta a cez pohľad
(terajšieho) učiteľa. A – s miernym humor-

ným nadsadením – absolvované štúdium slovenčiny mi
vari v tejto funkcii pomôže
v procese interpersonálnej
komunikácie...

Prvý impulz dať sa
na kandidátku prodekanky pochádza z Vášho
rozhodnutia alebo Vám
to niekto navrhol?
V zmysle štatútu fakulty
a zákona o vysokých školách prodekanov menuje dekan fakulty, a to
so súhlasom akademického
senátu. Čiže nejaké moje
vlastné rozhodnutie stať sa
prodekankou bez poznania a rešpektovania uvedeného právneho kontextu by bolo
bezvýznamné, ba až komické. To, že som
vôbec takúto ponuku od dekanky fakulty
dostala, vnímam ako vyjadrenie dôvery
človeka, ktorému zároveň dôverujem ja.

Na akom projekte pracujete
v súčasnosti vo
Vašom rezorte?
Sme v období
prichádzajúcej
komplexnej akreditácie.
Všetky rezorty sú
v súčasnosti primárne nastavené
na práce, ktoré s ňou súvisia,
oblasť vzdelávania nevynímajúc.

P l á n u j e t e
nejaké
zmeny
v zabehnutom
živote univerzity alebo budete pokračovať

v líniách, ktoré udalo predchádzajúce
vedenie?
G. B. Shaw svojho času veľmi vtipne
(a výstižne) konštatoval, že veda nikdy
nevyrieši jeden problém bez toho,
aby nevyprodukovala desať nových.
A s vysokoškolským štúdiom je to podobné. Keď máte na chvíľočku pocit, že istý
problém viažuci sa k akademickému vzdelávaniu je vyriešený, buďte si istý, že dané
riešenie otvorí ďalšie otázky. A tento kolobeh otázky – riešenia – otázky – riešenia
pritom zvyčajne pramení zo zmien odohrávajúcich sa v legislatíve nášho štátu,
konkrétnejšie najmä z novelizácií zákona
o vysokých školách. Úprava právnej normy totiž nevyhnutne vyvoláva úpravu
vnútorných predpisov univerzity a fakulty
a úprava vnútorných predpisov univerzity
a fakulty nevyhnutne vyvoláva isté zmeny v zabehnutom vysokoškolskom živote.
V každom prípade, akákoľvek práca je
ľahšie zvládnuteľná s vedomím, že máte
na čo nadviazať, a teda, že nemusíte
začínať na zelenej lúke. A keďže v prípade nastupujúceho vedenia (vrátane študijných záležitostí) je na čo nadväzovať,
v duchu položenej otázky tak treba uviesť,
že kontinuita reálne fungujúceho systému bude zachovaná. Nuž, a v nadväznosti
na svoj pomerne rozsiahly úvod ku konkretizujúcej časti odpovede ešte dodám, že ak
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členovia akademickej obce (jej študentskej
či zamestnaneckej časti) budú cítiť prípadné odchýlenie sa z tzv. zabehnutých koľají, je to onen odklon rezultujúci z úpravy
celoslovenskej vysokoškolskej a vnútornej
univerzitnej a fakultnej legislatívy.

Ste spokojná s tým, v akom položení
sa fakulta nachádza teraz? Čo by ste
urobili inak?
V snahe o optimálnu reakciu človeka, ktorý
je na začiatku funkčného obdobia, by som
odpoveď na tieto otázky spojila a prepojila.
Ak som si už v predchádzajúcej odpovedi
pomohla citátom literárneho klasika, ostanem verná uvádzajúcemu citátu aj tentoraz, pravda, v tomto prípade už ide o klasiku z iného súdka: „Ovšem studium není
věc snadná, řekl bych, že je přímo nelehká.“ Predpokladám, že rozprávkoví „fajnšmekri“ okamžite spoznali (môj obľúbený)
výrok z rozprávky Tři oříšky pro Popelku.
Ide o duchaplnú sentenciu, ktorá napriek

zumag
s v o j m u
všeobecne
známemu
kontextu dokáže
aj
mimo
rozprávkového sveta
vystihnúť
podstatu
vyučovacieho procesu
a obrazným
spôsobom
naznačiť
odpoveď
na náročné otázky.
Vysokoškolské
študijné
programy
ako
také
podliehajú
akreditačnému procesu, študijné programy sa členia na študijné predmety a tie
garantujú a zabezpečujú príslušní odborníci – vysokoškolskí pedagógovia. Zmeniť
nastavený systém vyučovania bezdôvodne
a bez „požehnania“ akreditačnej komisie či
rešpektovania záväzne platných právnych
predpisov skutočne do úvahy neprichádza.
Už v predchádzajúcej odpovedi som konštatovala, že fakulta môže nadväzovať na
mnohé pozitíva v oblasti poskytovaného
vzdelávania, čo so sebou zároveň prináša
úsilie o neustrnutie, ale o ďalší progresívny
vývoj a rozvoj, a to o to viac, že „studium
– tu si dovolím vstúpiť do citátu (citátoví
fajnšmekri, odpusťte): v tomto kontexte
sa má na mysli štúdium kvalitné – není
věc snadná.“

Pokladáte Váš terajší post za vrchol
svojej kariéry?
Ak by odpoveď znela áno, akou ďalšou
motiváciou by som disponovala vo vzťahu
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k svojim nasledujúcim pracovným aktivitám? Takže nie, post prodekanky pre mňa
určite nepredstavuje kariérny vrchol; moje
ozajstné ambície sú však upriamené iným
– lingvistickým – smerom a ich naplnenie
by malo vyplynúť z postupného profesionálneho napredovania v oblasti, ktorej sa
venujem v rámci vedeckého výskumu.

Akým rebríčkom povolaní ste prešli,
kým ste sa vypracovali k terajšiemu
vysokému postaveniu?
Som učiteľka. To je alfa i omega môjho
rebríčka povolaní. Na katedre slovenského
jazyka a literatúry našej fakulty pôsobím
od skončenia svojho prešovského vysokoškolského štúdia. Skutočnosť, že som
„zakotvila“ na akademickom pracovisku,
vyplynula z charakteristiky vysokoškolského vyučujúceho ako vedecko-pedagogického pracovníka, – a práve možnosť kombinácie odovzdávania odborných poznatkov
tým, ktorí o ne majú záujem, s vlastným
tvorivým vedeckým výskumom sa mi javí
ako výrazné pozitívum práce, ktorú ako
pedagóg s prívlastkom vysokoškolský
vykonávam.

V súčasnosti sa veľa rozpráva o pozícii
žien na vysokých miestach. Aké je to
veliť aj mužom?
No, márne sa dookola obzerám po mužoch,
ktorým by som zavelila a postavila ich
do pozoru . Vysoká škola nie je o velení, aj keď, pochopiteľne, istá hierarchická
štruktúra a z nej vyplývajúce prerozdelenie
kompetencií, ale aj povinností je jej nevyhnutnou súčasťou. A či je v istej vyššej
funkcii muž alebo žena... Za svoje rozhodnutia sme zodpovední všetci rovnako – bez
ohľadu na pohlavie.
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„Prijímačky“ na magisterské štúdium
verzus magisterské skúšky

zumag

Budúci magistri, majte sa na pozore. Je tu niečo pre Vás, čo si nesmiete nechať ujsť. Je tu súboj:
na jednej strane prijímacie konanie na magisterské štúdium a na strane druhej štátne záverečné
skúšky pre magisterské štúdium.
text: Iveta Gombošová
Základné
informácie
pre
záujemcov
o magisterské štúdium je už zverejnené
a v tomto čísle ZUMAGU sme pre zainteresovaných zostavili praktický „výcuc“,
aby záujemcovia nemuseli blúdiť po našich
prehľadných študijných nástenkách a mali
uľahčenú cestu.
V školskom roku 2008/ 2009 sa otvára
12 akreditovaných magisterských programov a to: Filozofia, História, Žurnalistika,
AJ/ dejepis, AJ/ náboženská výchova, AJ/
náuka o spoločnosti, Dejepis/ náboženská výchova, Dejepis/ náuka o spoločnosti, Dejepis/ slovenský jazyk, Náuka
o spoločnosti/ náboženská výchova, Náuka
o spoločnosti/ slovenská jazyk, Slovenský
jazyk/ náboženská výchova.
Tie isté programy platia pre dennú aj externú formu štúdia. Do 21.marca 2008 (zahraniční uchádzači do 1.apríla 2008) zapla-

tia poplatok za prijímacie konanie 750 sk
(ak záujemca použije elektronickú prihlášku), 900 sk v prípade použitia klasickej
prihlášky na vysokú školu. Katolícka univerzita si kladie tri podmienky pre prijatie
na magisterské štúdium a to; absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu,
záväzok rešpektovať katolíckeho ducha
univerzity a fakulty a samozrejme úspešnosť na prijímacej skúške.
Zachytili sme rôzne zaujímavé názory
študentov, ktorí tento rok končia bakalársky stupeň a následne chcú pokračovať
v magisterskom štúdiu, ktorým sa poplatok za prijímacie konanie zdá byť úplne
„smiešny“, ba priam „ryža pre univerzitu“.
Myslia si, že platiť by mali len tí záujemcovia, ktorí prvý stupeň štúdia absolvovali na inej vysokej škole. Či sa to niekedy

v budúcnosti zmení alebo nie, ukáže čas,
no zatiaľ sú povinní zaplatiť tento poplatok
všetci.
Ako to vyzerá zo štátnymi skúškami?
Na nástenkách jednotlivých katedier sú
zverejnené tézy, okruhy tém, kde študenti
majú možnosť vybrať si školiteľa, ktorí im
bude pravou rukou pri písaní ich diplomových prác. Postup je nasledovný: študenti nahlásia tému, ktorú si zvolili, vyplnia
protokol o zadaní magisterskej práce, prinesú na podpis svojmu školiteľovi a vedúcemu katedry. V prípade školiteľov, ktorí
nie sú z FF KU v Ružomberku protokol podpíše zástupca vedúceho katedry. Študenti následne originál odovzdajú na študijnom oddelení, jednu kópiu na sekretariát
katedry, jednu kópiu svojmu školiteľovi
a odporúča sa, aby si jednu kópiu nechali
pre seba.

TÉZY NA MAGISTERSKÉ SKÚŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY, BRITSKÁ A AMERICKÁ LITERATÚRA:
Old English Literature, Middle English Literature, Renaissance prose and drama, Renaissance poetry, William Shakespeare, John
Milton, Thomas Moore, Metaphysical poetry, Restoration period, Neoclassical period /Age of reason/, Neoclassical period II.,
Romanticism, Further development of the English Novel, Victorian poetry, Victorian prose, Victorian prose II., Oscar Wilde, development of drama, Modernism, Poetry of 20th century, George Orwell, Novel between the wars, Post war fiction
Plus otázky z didaktiky, lingvistiky a to fonetiky a fonológie a otázky zo syntaxe.
TÉMY MAGISTERSKÝCH PRÁC PRE NOS 2007-08 A PRE FI 2007-08
Študenti si vyberajú z 18 školiteľov, ktorí sú im k dispozícii aj so svojimi témami. Bližšie informácie na študijnej nástenke Katedry
filozofie.
TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC ZO ŽURNALISTIKY 2007-08
Jednotlivé témy môžu študenti konzultovať so školiteľmi, ktorými sú: prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc., prof. Dr. hab. Tadeusz Zasepa,
doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD., doc. PhDr. Danuša Serafínová, CSc., Mgr. Terézia Kolková, PhD., Ing. Juraj Považan, PhD., Mgr.
Juraj Holdoš, PhD.
TÉZY MAGISTERSKÝCH PRÁC Z PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA S DIDAKTIKOU
I. Všeobecná jazykoveda, slavistika, vývin slovenského jazyka, dejiny spisovnej slovenčiny, slovenská dialektológia
II. Súčasný slovenský spisovný jazyk, (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika)
III. Didaktika slovenského jazyka a slohu
IV. Slovenská literatúra, Literatúra po roku 1945, Teória literatúry, Literatúra pre deti a mládež
V. Svetová literatúra a jej kontexty v slovenskej literatúre
VI. Didaktika literatúry
OKRUHY TÉM NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY ZO ŠTUDIJNÉHO ODBORU DEJEPIS
Dejiny staroveku (Mezopotámia, Egypt, Palestína, Grécko, Rím)
Dejiny stredoveku (slovenské, všeobecné)
Dejiny novoveku (slovenské, všeobecné)
Najnovšie dejiny- 20.storočie
Tento súboj vyhrá najlepší, najvzdelanejší, najpripravenejší a vlastne každý, kto na sebe popracuje! Želáme veľa šťastia na skúškach a na ceste za úspech!
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Spravodajské relácie pod drobnohľadom
Katedra žurnalistiky FF KU vypracováva projekt, ktorý nesie názov Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných médií. Mnohí študenti o ňom ani
nevedia a tí, čo vedia, majú zväčša chabé informácie. Pozreli sme sa bližšie čo je jeho hlavnou
náplňou, prečo sa mu vlastne katedra venuje a ako to celé prebieha.
text: Simona Mišunová (anketárka projektu VEGA)
foto: internet
Projekt je zameraný na výskum kvality spravodajských relácií mienkotvorných médií. Doterajšia absencia kvalitatívnej analýzy hlavných spravodajských
relácií (televízií Markíza, JOJ, TA3 a STV)
na Slovensku je jeden z faktorov podporujúcich neetické správanie v tomto mediálnom pôsobení. Pritom výskumy dokázali,
že elektronické médiá majú najsilnejší
vplyv na rozhodovanie ľudí. Preto kolektív
z Katedry žurnalistiky FF KU pripravil projekt súvislého monitoringu vysielania správ
a ten bol podporený Vedeckým grantom
(VEGA) Ministerstva školstva SR.

„Projekt by mal tvoriť akúsi konkurenčno-odbornú protiváhu peoplemetrovému
meraniu sledovanosti televízií, ktoré začalo
mimoriadne vplývať aj na spôsob tvorby
spravodajstva všetkých televízií, avšak nič
nevypovedá o kvalite ponúkaného produktu a spokojnosti divákov s ním. Nové kvalitatívne permanentné merania by toto
mali zabezpečiť.“ uviedol zástupca vedúceho grantu Peter Olekšák.
Podľa spoluriešiteľa projektu VEGA Miroslava Volčeka cieľom výskumu je: „Zanalyzovať celkovú kvalitu spravodajstva
na slovenskej mediálnej scéne. Nepriamy
tlak by mohol efektívne pôsobiť na redak-

cie. Lebo ak médium nie je schopné reagovať a vysvetliť svoje konanie, stratí vierohodnosť medzi ľuďmi a tým aj schopnosť
pôsobiť na svojich prijímateľov.“
Realizácia prieskumu bola rozvrhnutá
na obdobie 36 mesiacov. V prvých mesiacoch pracoval riadiaci tím projektu, ktorý skompletizoval metodológiu. Tá je
pri takýchto projektoch dôležitá, je základom a zároveň najcitlivejším miestom.
„Mala by byť chránená značkou, no bude
musieť byť uverejnená, aby odborná
i laická verejnosť získala dôveru k celému
projektu a jeho výsledkom,“ skonštatoval Peter Kravčák, ktorý je zapojený
do výskumu ako spoluriešiteľ.
Zapojenie študentov žurnalistiky
FF KU prispeje vysokou mierou
k formovaniu kvalitnej a eticky uvedomelej
novinárskej
generácie.
Osem anketárov pravidelne sleduje
spravodajské relácie a hodnotí ich.
Rozoberajú
jednotlivé
príspevky
a výsledky zapisujú do tabuľky vytvorenej špeciálne pre tento typ výskumu. Táto práca je náročná najmä
časovo. Anketári
sledujú aj to, či sa
v príspevku nevyskytla komerčnosť,
alebo snaha o manipuláciu. Podklady, ktoré
zozbierajú, budú slúžiť
k tomu, aby na Slovensku existovala politicky nezávislá a teoreticky fundovaná pravidelná analýza obsahu
vysielania spravodajských televízií.

ky. „Prácou nás, anketárov výskumu, je
analyzovať jednotlivé spravodajské relácie
podľa kritérií, v tabuľke. Je to dosť ťažké,
hoci máme určité ,,manuály“ ako na to.
Rozobrať jedny správy trvá aj 2 a pol hodiny. Ale určite nám to dá veľa. Najmenej to,
že na konci výskumu budem vedieť vymenovať všetkých hovorcov. Od polikliník
až po Slobodu zvierat.“
Kvalita celého projektu je zaručená kombináciou kvalitatívneho a kvantitatívneho
typu prieskumu. Imrich Gazda, spoluriešiteľ, objasňuje prečo: „Len kombinácia
oboch prístupov totiž dokáže kvalifikovane
zodpovedať množstvo otázok, ktoré pri
spravodajstve elektronických médií vznikajú.“
Pre udržanie kvality výskumu je nutné
zabezpečiť optimálny spôsob hodnotenia jednotlivých materiálov. Práve preto
sa každý druhý týždeň koná na Katedre
odborný seminár k výskumu. Prednášajúcimi sú prevažne pedagógovia a doktorandi
z katedry. Prednášky sú verejne prístupné,
teda sa ich môže zúčastniť každý záujemca, ktorý sa chce dozvedieť o danej problematike viac.

Táto úloha nie je práve
jednoduchá, čo potvrdila aj Mária Škvarlová,
ktorá sleduje správy
a zaznamenáva výsled-

Zdroje:
OLEKŠÁK, P., DYTTERT, M.: Teória kvalitatívneho výskumu v kontexte aktuálneho výskumu Katedry žurnalistiky FFKU. In: K otázkam
kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. s. 7
– 20, ISBN 80-8084-128-4
Vlastné poznámky zaznamenané na odborných seminároch k výskumu VEGA
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Basový virtuóz Juraj Griglák
Vo svojich hudobníckych začiatkoch hrával Beatles. Neskôr prešiel od funky až k jazzu
a vážnej hudbe. V hráčskych kvalitách svojho nástroja je v úplnej špičke nielen
na Slovensku, ale v celej Európe. Juraj Griglák.
text: Michal Badín
foto: jurajgriglak.net
sadowsky.com
Absolvent Štátneho konzervatória v Bratislave a Vysokej školy múzických umení
tiež v Bratislave začal s hudbou v deviatich rokoch. Spolu s kamarátom Roniem
Vámošom založili garážovú kapelu, v ktorej hral Juraj spočiatku na bicie. Dlho pri
nich ale nezostal. Čoraz viac ho zaujímali
basové nástroje. Až natoľko, že sa prihlásil
na konzervatórium a popri štúdiu sa naplno
venoval hudbe.

Jeho hudobné aktivity sa však neobmedzili
iba na účasť na projektoch iných hudobníkov. V roku 2000 vydal svoj vlastný album
s názvom Bass friends, ktorý vysoko
ohodnotil aj prestížny odborný americký
časopis Bass player. Juraj si k nahrávaniu prizval viaceré jazzové špičky nielen
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Za zmienku stoja Martin Valihora, ktorého netreba zvlášť predstavovať, ďalej
už spomínaný Matúš Jakabčic, Ron Affif, Rudolf Březina,
František Karnok či Andrea
Valentini.
Griglákov profesionálny prístup k hudbe sa prejavuje
aj v účinkovaní v Slovenskej filharmónii. Ako tvrdí,
vďaka náročnému repertoáru vo filharmónii sa udržuje v
dobrej hráčskej kondícii a navyše precestuje spolu s hudbou
celý svet. Jeho slová potvrdzuje nedávne turné po Japonsku
a Južnej Kórei.
Hudobné kvality vyhľadávaného basgitaristu ocenili už
v roku 1994, keď mu udelili prestížnu cenu Ladislava Martoníka
pre najlepšieho jazzového hudobníka. Aj vďaka tomu,
že sa ocenením neuspokojil
a ďalej na sebe pracuje.
môžeme s určitosťou povedať,
že robí dobré meno hudobníckemu Slovensku všade, kde so
svojimi skupinami účinkuje.

Prvú profesionálnu skúsenosť zažil s funky kapelou Tamis. Neskôr sa zoznámil
s Matúšom Jakabčicom a začal hrávať jazz.
V mysliach pamätníkov zostane navždy
zapísané Griglákovo spoločné jam session
so Stanleym Clarkom na Bratislavských
jazzových dňoch v roku 1985.

V súčasnosti je Juraj Griglák
členom viac ako pätnástich hudobných zoskupení. Je stálym členom v kapelách Acoustic Colours,
Deep‘n Space, Juraj Griglák & Company, Matúš Jakabčic and Band,
Gustáv Brom Big Band, Madhouse, Bee Connection, 4-Elements
a v mnohých ďalších. Okrem toho
často sprevádza hudobníkov, ktorí

sa prídu na Slovensko predstaviť ojedinele. Tak hral s Andym Middletonom, Melom
Canadym či Ronom Affifom. Práve pre jeho
schopnosť úžasného hudobného cítenia
a rýchleho prispôsobenia sa žánru, ktorý sa od neho vyžaduje, je Juraj Griglák
vyhľadávaným hudobníkom. Svedčí o tom
aj fakt, že nahral vyše 40 CD nosičov.
Svoje hudobné vedomosti si Griglák nenecháva iba pre seba. Pravidelne sa ako lektor zúčastňuje na jazzových workshopov
v Poysdorfe, Innsbrucku či Bratislave.
Nevynecháva pritom ani koncertovanie,
stretávanie sa s fanúšikmi. Tento skromný
človek a výborný muzikant toho v hudbe
povie ešte veľa.

zumag
literature
Zo všetkých živočíchov sa vie smiať iba
človek, hoci má na to najmenej dôvodov
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Autor približne 30 diel. Nositeľ Nobelovej ceny. Vzor mnohých novinárov a spisovateľov. Stratený
člen stratenej generácie. Ernest Hemingway, ktorý zo záhrobia odpovie na otázky, ktoré priblížia,
aký skutočne bol...
text: Veronika Folentová
foto: internet
Hovorí sa, že detstvo je najkrajším
obdobím života. Aké bolo to Vaše?
Detstvo bolo a stále je pre mňa obdobím,
ktoré ovplyvnilo celý môj život a vytvorilo
zo mňa to, čím som dnes. Bolo veľmi rozporuplné, presne ako ja. Na jednej strane
stál môj otec, ktorý vo mne zakorenil moje
najlepšie vlastnosti. Vďaka nemu milujem
prírodu, lov. Na strane druhej však stála
moja matka.

Písal ste mnoho poviedok a zároveň
ste boli dopisovateľom z frontu. Čím
ste boli viac spisovateľom alebo novinárom?
Ťažko povedať. Mnohé z mojich kníh obsahujú znaky novinárčiny. Nikdy som nebol
jedným alebo druhým. Preto, že som sa
cítil byť aj novinárom aj spisovateľom,
dokázal som písať obe tieto oblasti naraz.
Niekedy s veľmi podobným motívom.

Prečo o nej hovoríte tak smutne?
Nikdy som si s matkou nerozumel. Nesplnil som jej želania, chcela mať dvojičky.
Miesto toho sa jej narodila moja sestra
a o osemnásť mesiacov ja. Nemohla to
zniesť. A tak si svet prispôsobila svojim
predstavám. Obliekala nás rovnako. Dokonca nás aj rovnako česala. Nevadilo jej,
že som chlapec, aj tak ma stále obliekala do dievčenských šiat. Ani po čase som
na tie roky nemohol zabudnúť. Nikdy sme
sa nezmierili. Po jej smrti som jej nedokázal ísť ani na pohreb.

Prečo človek, ktorý získa Nobelovu
cenu za literatúru, Pulitzerovu cenu,
striebornú medailu za statočnosť alebo bronzovú hviezdu a autor približne
30 diel, spácha samovraždu?
Bude to znieť asi zvláštne, ale spravil som
to práve kvôli vymenovaným veciam.
Najmä tá Pulitzerova a Nobelova cena
vo mne vytvoril pocit, že už nič lepšie
nedokážem vytvoriť. Posledné roky som
žil na Kube, priatelil som sa aj s Castrom,
a v tých časoch ma začala označovať kritika za niečo výnimočné, za spisovateľa storočia a podobne. Každý si asi povie, že to
muselo byť veľmi príjemné, ale mne to tak
nepripadalo. Pociťoval som neuveriteľný
tlak. Nevedel som sa vymaniť z depresie,
ktorá ma prenasledovala. Mal som problémy už skôr. Po nehode na jednej poľovačke som začal mať problémy so zrakom.
Takmer o päť rokov som so svojou ženou
prežil dve letecké havárie. Mnohí si mysleli, že sme už mŕtvi. A boli momenty, kedy
som skutočne chcel, aby mali pravdu. Boli
to pre mňa ťažké časy, stratil som pamäť,
postupne som strácal zrak a cit v rukách.
Neudržal som pero. Vtedy som skúsil
samovraždu. Až tá tretia bola úspešná.

Mesto, v ktorom ste vyrastali, Oak Park
v štáte Illinois, bolo v dobe Vášho detstva veľmi nábožné. Pociťovali ste to?
Najskôr som to videl u môjho otca. Práve
on dával veľký pozor najmä na knihy, ktoré
sme čítali. Mohli sme si vybrať len z tých,
ktoré nám on sám povolil. Horšie však
bolo, keď sa začala riešiť otázka sestrinej
školy. Veľmi túžila študovať balet. Otec jej
to však zakázal. Bol presvedčený, že štúdium a tanec povedú do zatratenia v pekle.
Ale vy sám ste nežili práve príkladným
kresťanským životom...
(smiech) To máte teda pravdu. Myslím si,
že mňa ovplyvnila ešte jedna sila, ktorá
dotvárala môj život, a tou bola vojna.
Prečo ste sa rozhodli dobrovoľne
prihlásiť na vojnu?
Mal som vtedy plno krásnych ideálov.
Nemohol som zniesť, že ma odmietli prijať
do boja. Mal som totiž problémy s ľavým
okom, pre ktoré mi nedovolili bojovať priamo na fronte. Ale vzali ma do Červeného
kríža, a tak som sa do centra bojov predsa
len dostal ako vodič ambulantného vozidla.

Ako sa na vojnu pozeráte dnes,
s odstupom času? Dala vám niečo? Alebo ľutujete, že ste boli jej súčasťou?
Na to je ťažké jednoznačne odpovedať.
Na jednej strane utrpela moja psychika,
ktorá bola zničená zo straty ilúzie, čo som
si riešil veľmi svojsky – alkoholom a ženami. Už len počet mojich manželiek – štyri
– je úctyhodný. Alkohol radšej vyčísľovať ani nebudem. Na druhej strane som
však práve vďaka vojne dokázal vytvoriť
diela, ktoré zo mňa spravili uznávaného
autora. Keby jej nebolo, nevznikli by knihy
ako Zbohom zbraniam alebo Komu zvonia
do hrobu a mnoho iných.
Keď spomínate Vašu tvorbu, kedy ste
začali publikovať?
Moje začiatky siahajú až do strednej školy,
kde som prispieval do školského časopisu.
Písal som tam najmä reportáže a poviedky
z prostredia Indiánov alebo boxerov, vtedy som na to letel. Nie vždy však z toho
bol riaditeľ nadšený. Mal
som občas chuť šokovať
okolie a darilo sa mi to.
Bol som taký malý, drzý,
vulgárny rebel. (smiech)
Po škole, keď som mal
osemnásť, začal som
písať do Kansas City Star.
Tu som však vydržal len
šesť mesiacov. A po nich
mi vstúpila do života
prvá svetová vojna.
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merry tales from scotland

When in Rome, Do As the Romans Do
Our chef Mark`s parents were not British and he does not consider any country his homeland.
He has lived in France, Italy, Germany… nowadays he may be living in the other corner
of the Earth. Naturally, the gastronomy was our favourite topic because of his experience
from so many visited countries.
text, foto: Elena Bartošová
One thing is very typical and usual for a
staying visitor abroad- they want to try
something special to drink and eat. I have
tried Scotch broth, haggis with oatcakes
and pepper sauce, lamb, vinegar, cheesecakes, a drop of whisky,… and asked
many things according to that. But sometimes the Scotts` issues were so incredible and funny that I got paroxysm of
laughter.

The 1st question
was: “Are all the
Slovaks vegetarians?“
Rado
(Mark`s
assistant who is
Slovak) was drying
the bread rolls for
a month and a half
because he wanted
to
prepare
fried
cauliflower with boiled potatoes accompanied with some salad. After 45 days
of hard work with the bread, he finally
cooked what he had promised to. There
was a possibility to choose one from two
sorts of meals: lamb or cauliflower. We
sat down in our staff canteen, looking
at each other. The Slovaks, Poles, and
Hungarians too, were enjoying a delicious meal which we missed so much!
Despite the disagreements between
these nationalities in the past (sometimes also nowadays), everybody was
happy that he or she could just eat cauliflower! Mark could not understand that
we ate three kinds of vegetables mini-

mally as one meal! The chef couldn`t
believe that and he was as confused as
his question above.

The next question: “Did you have an
alcohol competition last night?”
I remember that very clearly! Everybody
was tired because of our going out too
late in the night and coming back to bed
very early… early in the
morning :). A rock band
was playing the guitar
and singing in a pub,
but we had to make
a big effort to explain
to bartenders that we
would like to get lemon,
salt and tequila.
Next day, during my
running with a tray
from the bar to bistro,
Morgan (a Scottish resident in Ullapool with long curly hair) stopped me and asked: “Hey, Elena, did you
have some alcohol competition in Seaforth
pub last night?” At first, I did not understand what he meant. I found out later on
that Morgan saw us drinking tequila which
is unusual for them. Of course, he added
that he would try it too…

Two in one: “What
… What is that?”

is

it?

It was Saturday, October 18, 2007. Some
of us were off, but my Hungarian colleagues ran to the kitchen, although they
had the customers in the bar. Both of
the barmaids were excited
because they did not drink
it since leaving home. A few
minutes later, Scottish colleagues came in and gave
a weird look: “Are you drinking something?” When we
admitted our red boiled wine
with the cloves, they asked:
“What is the boiled wine with
the cloves?” Although we
explained it to them, they
were still not satisfied: “Are
you celebrating somebody`s
birthday?” Then when I told
them about my nameday,
they asked again: “What

is that?!” Indeed, that was so clear that
they would like to say Cheer up! in Gaelic:
“Slainte mhath!“
Is it just my feeling that the proverb:
Love comes through the stomach… is
always right?

Recipe for Happiness
You can find on Scotsmen`s faces,
Doesn`t matter on the places,
During hard journeys or the ways,
They don`t know the words - „have bad
days“.
Once I met a priest on a bike,
His hair was grayish, nearly white,
A leash, dog in hand on the left,
His fingers and one cigarette:
„Hello my Darling, how are you?
That is so nice day, God bless you!“
„Am I OK?“ or “Am I bad?”,
“Doesn`t matter. Please, don`t be sad!”
The Scottish cure for bad moments,
„No suffering, tears and problems,”
The Ullapool`s residents sing:
„That is my round of whisky drink!”
The British country - cool and fine,
Just dress in kilt, take pipes and try...
...to hear, enjoy true Scottish sounds,
so typical and unique laughs!

kam v rk
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Áron, Šuah a sumčia láska
text, foto: Martin Koleják, Michal Badín
S pocitom ľahšej poludňajšej únavy
a suchotami v oblasti pažeráka sa dvaja
členovia židovskej obce - Áron Jehošua
a Šuah Áronua, vybrali ako vždy o takomto čase na rutinný výber desiatkov.

neskôr kontrarevolucionári na čele s Che
Guevarom ulovili na muškárske prúty.
Celý incident sa mal podľa análov odohrať v Zátoke svíň pri pokuse o prevrat
v roku 1961. Všetko v prísnom utajení, ktoré bolo vraj také striktné,
že aj sám Che Guevara po rokoch
spochybnil, že sa to vôbec stalo.
Šuah Árona však vyviedol z omylu: „Ako mohli v Zátoke svíň
prežiť sumce?“ Áron sa nezmohol
na rozumný argument a svoju teóriu radšej ihneď zavrhol.
Z posledných síl však zasadil Šuovi
úder pod pás a možno aj nižšie:
“Ako sa teda ten prekliaty sumec
- imperialista dostal sem?!“

doporučene ďalší pivný pľuvanec. „Škoda
len, že to tá ryba neprežila,“ zamyslene
precedí Jožo medzi zuby.
„Ako to myslíte? Čo sa tomu sumcovi stalo?!,“ vykríkne Áron rozcitlivene.
„Pivná pena mu zaleptala žiabre. Chudáčisko. A aký dobrý kartár to bol...“ mávne
L.N. Tolstoj rukou, a s pietou dopije polliter
ohlupujúceho moku.
Po piatich minútach bezčasia sa Áron
a Šuah poberú preč. S mĺkvym výrazom
v tvári, prejdúc okolo sumčej hlavy a suda
s morskou pannou, zmiznú vo dverách.

Svetlo do podivných teórií vniesol nakoniec až Prekliaty Jožo,
známy to štamgast konkurenčného občerstvenia Kopček. „Vy
to neviete? Ten sumec nemohol odolať vábeniu prekrásnej
krčmárky Ariel a zamiloval sa
do nej až po žiabre. Preplával
Posledný výkrik sumcej hlavy a dole Prekliaty Jožo,
k
celý Tichý oceán, dostal sa až
Vetrá
horlivo vykladajúci príbeh večnej rybacej lásky
do Hrona, neskôr do výsostNa listine nájomníkov, ktorí dlhodobo neuných vôd rieky Váh a odtiaľ to už do mesthrádzajú platby (rozumej výpalné alebo
skej kanalizácie nebolo ďaleko. Predstavte
poplatok za ezoterické služby), je čersi, vyšiel odtiaľ (ukazuje smerom na pánveným perom zaznačené Občerstvenie
ske toalety), z výlevky pod pisoárom. Taká
na Kľačne. Dvojica poverených exekútorov
silná bola jeho láska!“
sa preto vybrala závažný prehrešok preÁron a Šuah zádumčivo naslúchajú slošetriť a zistiť príčinu tohto nebotyčného
vám čudesného starca, ktorý sa podozriprecedensu.
vo ponáša na Leva Nikolajeviča Tolstoja.
Čerstvým a sviežim krokom vstúpili ľaZvláštne miesto...
vou nohou a pravou rukou poverčiví Áron
a Šua do prevádzky občerstvenia.
„Veru tak to bolo. To boli iné časy, nie ako Vý
levka, z ktorej
zaľúbený sum
Pri výčapnom pulte zbadali čosi nevídané.
dnes,“ Prekliaty Jožo pošle na podlahu
ec vyplával
Namiesto krčmárky sa na nich spoza pultu usmievala morská pravdepodobne panZáverečný verdikt:
na, Ariel. Pivo nielen výdatne čapovala,
ale ho v sude svojou plutvou aj penila podľa
Áron Jehošua: „Rozhodol som sa vzdať sa svojho povolania. Príbeh lásky medzi
požiadaviek zákazníkov. Po objednávke sa
sumcom a Ariel mi otvoril oči. Nebudem už okrádať počestných ľudí. Okrem toho,
dvojica rabínov rozhodla túto podivnú skuAriel krásne pení pivnú penu a navyše tá pena aj dobre chutí. Občerstveniu dávam
točnosť objasniť fundovaným dialógom.
štyri hviezdičky, okrem sumca majú aj iné dobré zvieratá – napríklad skvelého svetPodivnou indíciou napovedajúcou, že krčlého bažanta.“
ma zrejme prepadla ponorkovej chorobe,
bola vypreparovaná hlava sumca, zavesená rovno vedľa klimatizačného zariadenia.
Aby nejasností nebolo málo, hneď vedľa
Šuah Áronua: „Tak si to zhrňme. Sumec a americký špión zároveň sa zamiloval do
rybacej tváre sa revolučne vypínala čarovkrčmárky Ariel, ktorá je okrem iného aj morskou pannou. Prekliaty Jožo, s pohľadom
ná vlajočka s podobizňou Che Guevaru.
Leva Nikolajeviča Tostloja, hrával so sumcom celé noci mariáš a keď ryba umrela, dal
„Čo to doparoma...veď sa na seba vôbec
jej hlavu vypreparovať. Ariel čapuje pivo dodnes a celé dni pozerá na udenú hlavu
nepodobajú,“ zamýšľal sa nahlas Šuah.
svojho ženícha. S týmto kšeftom končím. Napíšem o tom román a zarobím peniaze.
Áron sa v prvom momente domnieval,
Veľa peňazí.“
že sumec bol americký špión, ktorý viedol
svorku delfínov - tiež špiónov, ktorých

18

kalendárium

zumag
Basnik s gitarou

Keď v roku 1994 Karel Kryl zomrel, noviny
Denní Telegraf o ňom napísali: „Symbol
jednej generácie, kontroverzná osobnosť
provokujúca násilie a moc.“ Ľudia si ho
dones pamätajú ako básnika s gitarou,
ktorý prostredníctvom svojej hudby dokázal povedať spoločnosti viac, ako ktokoľvek iný.
Narodil sa 12. apríla 1944 v rodine kníhtlačiarov v českom mestečku Kroměříži.
Tlačiareň, ktorú založil Krylov starý otec,
bola v roku 1948 komunistami zhabaná
a zlikvidovaná. Pôvodne chcel byť hrnčiarom, ale neskôr nachádza zmysel svojho života vo vyjadrovaní myšlienok prostredníctvom hudby a básní. Roku 1968
sa odsťahoval do Prahy, práve v dobe
sovietskej okupácie, ktorá s ním otriasa
od základov. Začal skladať piesne, ktoré
vznikli ako okamžitá reakcia na obsadenie Československa sovietskymi vojskami,
tak vznikla aj pesnička Bratříčku, zavírej
vrátka. Citlivo vnímal spoločnosť nasiaknutú komunizmom. V piesňach vyjadroval pocity zrady, sklamania a bolesti, jeho
revolučné texty burcovali verejnú mienku,
boli posolstvom, výzvou proti absurdnej
moci založenej na násilí a diktatúre svojvôli. Nakoniec v roku 1969 musel emigrovať do západného Nemecka, kde pracoval
ako redaktor rozhlasovej stanice Slobod-

ná Európa. V dobe emigrácie vystupoval
v Kanade, USA a Austrálii, no naďalej sníval
o slobodnej vlasti. Stal sa najuznávanejším
protagonistom protikomunistického protestsongu v rokoch 1968 až 1989. V dobe,
keď sa rúcal totalitný systém, bol Karel
pri tom. Hral na všetkých dôležitých manifestáciách v Prahe, pretože pre ľudí predstavoval „posla slobody“. Po revolúcii sa Karel
Kryl vrátil do Československa. Do politiky
sa však priamo nikdy nezapojil, zostal sati-

Karel Kryl povedal o ...
Jaromírovi Nohavicovi: „Z generácie
neskorších tridsiatnikov asi najprenikavejší talent medzi pesničkármi... Druhá
vec je Jarkova údajná spolupráca so Štátnou bezpečnosťou. Dodnes čakám na jeho
jasné a zrozumiteľné vyjadrenie. Mlčanie
je veľmi zlá zbraň.“

Milošovi Zemanovi: „Veľký človek vzrastom i svojím správaním. A je si toho
dobre vedomí, čo vždy prináša riziká. Je
tak zamilovaný do pointy, že by za ňu predal babičku. Za elegantný výrok vymení
možno aj politický názor.“

Pred 75 rokmi sa začala písať jedna kapitola svetových dejín. Bohužiaľ tá najčiernejšia, nejnepríjemnejšia a najkrvavejšia.
21. marca 1933 dal ríšsky vodca SS Heinrich
Himmler rozkaz vybudovať prvý koncentračný tábor v Nemecku - Dachau.

postavili v hlavnom tábore tridsať barakov.
Životný priestor pre väzňov bol nepredstaviteľný. V baraku s rozmermi 30 krát
10 metrov bolo 1 800 väzňov. Počas vojny prešlo bránami Dachau dvestotisíc ľudí,
z ktorých 67 000 v ňom našlo smrť.

Veliteľom tábora sa stal Theodor Eicke,
ktorý vytvoril organizačnú štruktúru „koncentráku“, ktorá sa stala vzorom
aj pre ostatné tábory.

Pred začatím extrémneho vyhladzovania
a splynovania pracovali väzni na stavbách
ciest, vysušovaní močarísk alebo v zbrojárenskom priemysle. Pri Dachau existovali dve podzemné fabriky, kde boli ukryté
najdôležitejšie časti výroby.

Po dokončení výstavby mal tábor dva
baraky a kapacitu päťtisíc väzňov. Neskôr
s pribúdaním ľudí privážaných do Dachau

rikom a politickým kritikom aj naďalej.
Zomrel nečakane 3. marca 1994 na infarkt.
Hoci by sa jeho koncertu ešte pár týždňov
predtým zúčastnilo len niekoľko desiatok
fanúšikov, v deň pohrebu sa s ním prišiel
rozlúčiť niekoľkotisícový dav. Ľudia naňho
dones nezabudli: „Karle děkuji, děkuji,
že jsi byl, že jsi!“

Václavovi Havlovi: „Autor, ktorý nikdy
nepochopil robotnícku triedu. Vždy sa cítil
byť niekým iným, než kým v skutočnosti
bol. Nikdy neprestal byť členom pražskej
elity, pražskej smotánky, z ktorej prišiel.“

Začiatok konca

Dachau sa stal miestom smrti najskôr
pre odporcov režimu. Medzi prvými v koncentračnom tábore boli komunisti, odborári, sociálny demokrati a liberáli. Okrem
nich privážali aj Rómov, homosexuálov,
svedkov Jehovových či kňazov. Veľkú časť
pravdaže tvorili aj židia, ktorí v počiatočných štádiách boli internovaní do tábora za svoje politické zmýšľanie, neskôr,
po prijatí Norimberských zákonov, kvôli
svojmu náboženstvu.

text: Nina Klusová
foto: internet

Dachau sa okrem iného stal známym aj
kvôli pokusom na ľuďoch, ktoré sa tu praktikovali. Jedným z doktorov, ktorý takéto
zverstvá bol schopný a ochotný robiť bol
Siegmund Rascher. Medzi prvými „vedeckými“ pokusmi sa v Dachau skúmali účinky
tlaku v extrémnych výškach na ľudské telo.
Všetko v záujme Ríše a letcov, ktorí za ňu
nasadzovali svoje životy.
O čo však išlo? V tábore boli vybudované
špeciálne miestnosti, do ktorých priviedli
ľudí a postupne v nej znižovali tlak. Samo-

text: Veronika Folentová
zrejme, zvonku pozorovali, čo sa s nimi
deje. Najskôr im napuchla hlava, vyduli
sa cievy, ktoré následne praskli a obete
experimentu padli mŕtve na zem.
Pre Ríšu však boli potrebné aj iné, nenahraditeľné pokusy ako napríklad zmrazovanie, nadmerné zaťažovanie organizmu,
či očkovanie maláriou. Za svoju prácu
dostal Siegmund Rascher aj osobitné
poďakovanie od poľného maršála Milcha,
ktorý sa vyjadril, že „ďakuje za šľachetnú
a humánnu vec pre slávu ríše.“
Dachau bol začiatok konca. Prvé miesto
masových popráv a hrobov. Ľudia, ktorí tu
našli smrť zomreli kvôli hladu, chorobám,
extrémnej záťaži, splynovaniu, medicínskym pokusom na následky bitky, mučenia, obesením, popravou smrtiacou injekciou alebo zastrelením.
Je len zarážajúce, že sa nájdu ľudia, ktorí
všetky tieto fakty a mŕtve telá dokážu
poprieť.
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Doktorandské okienko
text: Vladimír Buzna

»Bolestné hľadanie rektora?
„Na našej ulici je sloboda!“ (Július Satinský)
Začnem nostalgicky. Bolo to ešte v dobe,
keď som sa daromne nazdával, že moje
novinárske pôsobenie zmení svet vôkol
mňa. Iste, neveril som tomu úplne, pretože ma realita presviedčala vždy o niečom inom. Takmer dva roky je odvtedy,
keď som na stránkach toho istého časopisu, ktorý držíte v rukách, publikoval
príspevok o dramatickom odvolávaní
súčasného rektora Katolíckej univerzity Borisa Banáryho. Materiál sa volal
„Bolestné odvolávanie rektora“ a, len pre
nezainteresovaných, popisoval to, ako
ČUDNE sa na Katolíckej univerzite skončilo hlasovanie senátu, ktorý by mal byť
najvyšším rozhodovacím orgánom univerzity. 24. februára 2006 Akademický senát
KU vyslovil nedôveru rektorovi Borisovi
Banárymu. Hlasovanie o návrhu na jeho
odvolanie podporilo až 15 z 18 zúčastnených senátorov. Iste, i to bolo v dobe,
keď sa členovia senátu daromne nazdávali, že niečo zmenia. NEZMENILI! Len si
predstavte – niekoľko študovaných ľudí,
nie študentov, ale akademické kapacity
– docenti, doktori, etc. – nie dvaja, traja, ale rovno 15 z 18 sa zhodnú na tom,
že rektora by mali odvolať a majú k tomu

dôvody. Čo sa stane? K návrhu schváleného senátom sa mal podľa planého Štatútu
KU vyjadriť Veľký kancelár KU arcibiskup
Alojz Tkáč. A ten sa rozhodol, že odvolávať sa nebude. Znie to síce bulvárne,
ba až neuveriteľne – jeden rektor a arcibiskup kancelár proti celému senátu... Trošku mi to však pripomenulo biblický zápas
Dávida s Goliášom. Vtedy však víťazilo
dobro, teraz kompromis! A akoby to nebolo málo, vysokých akademických funkcií sa
začali (akoby náhodou?!) vzdávať kňazi.
Na rokovaní AS KU rezignoval jeho predseda Rastislav Adamko i jeho podpredseda Dušan Škrábek. Neskôr z funkcie
predsedu AS Filozofickej fakulty KU odišiel
Peter Volek. Pozorný čitateľ postrehne,
že pri pomere 15 k 18 nie je ťažké si vydedukovať, kto hlasoval za odvolanie rektora, kto proti. Aj keď je hlasovanie tajné
a neverejné. A prepáčte mi moju naivitu – to, že rozhodnutie kňazov vzdať sa
funkcií nesúviselo s výsledkom hlasovania
nebudem veriť nikomu. Svoj publicistický
príspevok som pred takmer dvomi rokmi
končil alegorickou otázkou, či dokáže kráľ,
ktorému ľud nedôveruje dobre vládnuť krajine. Odpoveď som dodnes nedostal!

Demokracia za rohom
Do Hyde Parku sa mi podarilo zablúdiť
minulé leto. No tak dobre, klamem, bola
to len snaha o dramatický úvod. Do Hyde
Parku som nezablúdila, ale tešila som
sa naň od chvíle, keď bolo rozhodnuté,
že v lete pocestujem do Londýna. A stálo
to zato! Hektáre vykosenej trávy, na ktorých sa počas obedných prestávok vyvaľujú
manažéri a manažérky v kostýmoch
a oblekoch, jazierka, fontány...
Ale čo bolo pre mňa v Hyde Parku peckou
prvého kalibru, bol Speaker’s Corner. Len
si to predstavte! Ak vás niečo trápi (a nie
sú to žalúdočné vredy) alebo máte niečo
na srdci (a nie je to šelest), môžete tam
pokojne prísť, postaviť sa na dvojramenný
rebrík (prípadne škatuľu od banánov z blízkeho trhoviska) a so všetkým rétorickým
pátosom, alebo aj bez neho, to dať všetkým na známosť. Pravdepodobne sa okolo
vás zbehne hlúčik ľudí, ktorí s vami začnú
polemizovať a riešiť váš pohľad na vec. Tak
tomu hovorím aténska demokracia!
Keď už tak radi preberáme veci zo západu,

čo by ste povedali, keby sme tento nápad
priviezli na Slovensko? V Sade Janka Kráľa
by sme našli nejaký pekný kútik, postavili by sme tam zopár rebríkov a išlo by sa
na to! Stavím sa, že jeden z prvých ,,spíkrov” by nebol nik iný, ako pán premiér.
Hovoril by ako Jánošík, priamo k svojmu
ľudu. Bez obmedzujúcich mikrofónov
a ,,smradľavých” novinárov.
Až do chvíle, kým by mu niekto nepripomenul, že tento výdobytok je dovoz
z kapitalistického západu, prípadne, kým
by sa nenašiel dobrodinec, ktorý by mu
pod rebrík podsypal za hrsť hrachu.

A tak som sa rozhodol, že túto udalosť
pripomeniem predtým, ako sa budú akademickí funkcionári znova rozhodovať,
koho zvolia za rektora KU. Ja im prajem,
aby boli uvážliví. Aby zvolili človeka, ktorý
je múdry a vie, „kde je sever“. Niekoho,
kto je prirodzenou autoritou. Ja rozhodný
v konaní a myslení... Aby múdri senátori nepodľahli zákulisným hrám a obchodom (O čom to píšem? Na KU? Zákulisné hry? Obchody?). Moja mamka múdro
hovorieva, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Ak by to bola pravda, dáva
to nejakú prirodzenú nádej na zmenu
a nádej, že nezvíťazí opäť tichý „démon
súhlasu“! Démon kompromisov a menšieho zla. Zo srdca si to želám, zo srdca to
želám ružomberskej Katolíckej univerzite.
Zaslúžime si poriadneho rektora!
(Poznámka o možnom konflikte záujmov:
autor so skupinou študentov navrhol ako
kandidáta na rektora KU prof. Tadeusza
Zasępu.)

text: Mária Škvarlová
foto: Jozef Gira
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O dnešnej vláde nemá ilúzie. Považuje ju za škodcu, ktorého negatívne dôsledky opozícia nevie ľuďom vysvetliť. Lipšicove návrhy chápe ako nezlučiteľné s politickou realitou a pripomínajú mu rozprávku. Peter Zajac.
text: Mária Škvarlová, Pavol Rábara
Čomu sa momentálne venujete?
V poslednej dobe sa venujem estetike
chvenia ako súčasnej forme estetiky vznešenosti. Vznešenosť je dnes štrbinkou,
záchvevom a bázňou z náhleho osvitu, oslnenia, oslepenia, či zjavenia, v ktorom sa
preniká úžasné s ničotným.
Nie ste iba literár n y m v e d c om ,
ale aj politikom. Ako to momentálne
vyzerá vo vašej Občianskej konzervatívnej strane (OKS)?
Od nástupu bol vzťah OKS k dnešnej vláde založený na nulovej tolerancii, a to bez
ohľadu na to, či šlo o SMER, SNS alebo
HZDS. Nemali sme žiadnu ilúziu o tom,
že po voľbách v roku 2006 sa vytvorí takáto vláda.
Aké boli vaše očakávania pri sformovaní tejto vlády?
Nemali sme pochybnosti o tom, ako sa táto
vláda bude správať. Žije z ekonomickej
podstaty, ktorú jej zanechala predošlá vláda, ale nezabezpečuje udržateľnosť ekonomického rastu, čo sa, ako predpokladám,
prejaví fatálne prvý raz po zavedení eura.
Porušuje základné vlastnícke práva ako
v prípade zákona o vyvlastňovaní pozemkov. Zasahuje do občianskych práv ako
v prípade Hedvigy Malinovej alebo advokáta Ernesta Valka. Napáda nezávislosť
médií, verejnoprávna televízia sa stáva v jej
rukách politickou hračkou vládnej koalície.
V zákone o spolkoch sa pokúsila obmedziť
slobodu zhromažďovania, vytvára priestor
pre zužovanie slobodného prístupu k informáciám. Z cirkví sa usiluje vytvoriť nástroj
štátu. Je to vláda sociálnych demagógov,
krikľúnskych nacionalistov, ktorí zastrašujú
slušných vlastencov, lebo z nich vyrábajú nepriateľov. Koketuje s autokratickými
režimami a nie je lojálna voči vlastným
spojencom z EU a NATO. Táto vláda naozaj
nie je priateľom občanov.
Predpokladali ste, že Ficova vláda zruší reformy?
Prečo by mala Ficova vláda rušiť úspešné
reformy? Reformy samozrejme nezruší,
ale ich deformuje. Stačí sa pozrieť
na zdravotníctvo, na dôchodkový systém,
na sociálnu oblasť. „Vyrába“ zmeny školstva, ktoré sú všetkým možným, len nie
reformou vzdelávania. A keďže nevie narábať s národným bohatstvom, prehajdáka
ho. Vie pracovať len kampaňovito, ako to
vidno pri zvádzaní eura, pri výstavbe diaľníc, ale aj pri zmenách v školstve.
Nikdy sme nepochybovali o tom,
že na medzinárodnom poli bude táto vláda znamenať také vytesnenie Slovenska

na okraj EÚ a NATO, k akému došlo. Ja si
dovolím povedať, že Slovensko sa v dnešnej dobe stáva trójskym koňom Ruska
v Únii.
Ako sa k tejto politike stavia OKS?
Nepodľahli sme špekulatívnej, ani aktivistickej opozičnej politike, ktorú dnešnej
opozícii najviac vyčítam. Prešpekulovala
pol roka, rok, a potom, keď zistila, že sa
nedostane do vlády, pustila sa do bezhlavého aktivizmu: a teraz poďme do ulíc!
A teraz navrhnime trikrát za sebou odvolanie predsedu vlády!
Daniel Lipšic prišiel nedávno s plánom
ako vyhrať voľby.
Daniel Lipšic, ktorý mi bol ináč ako politik
vždy sympatický, je za to, aby existovali
samostatné politické strany, ale zároveň
je za to, aby existoval spoločný kandidát
(s ktorým má najväčší problém práve KDH),
spoločná tieňová vláda a spoločný volebný
program, čo je charakteristické pre činnosť
jednej strany. Na jednej strane hovorí,
že opozícia sa doteraz zaoberala najviac
sama sebou, na druhej nastoľuje témy, pri
ktorých by sa opozícia nezaoberala ničím
iným, len sama sebou. Hovorí o generačnej
výmene, my ako konzervatívci hovoríme,
o skĺbení skúsenosti a mladosti. Hovorí
veci, ktoré sú politicky nezlúčiteľné.
Čo si myslíte o jeho návrhu, aby sa
opozičné strany zaviazali, že nebudú
po voľbách spolupracovať so žiadnou
z terajších koaličných strán?
Pre OKS je koaličná spolupráca so SMEROM, SNS a HZDS neprijateľná. Okrem
toho si myslím, že je to ilúzia. Táto vládna koalícia nebude po budúcich voľbách
potrebovať ani chcieť spoluprácu s dnešnými opozičnými stranami. Prečo, keď sa
dnes Ficovi tak dobre vládne s Mečiarom a
so Slotom? Hovoria jedným dychom o tom,
že politika nie je o ničom inom ako o moci.
Fico sa učil u Mečiara. Používajú rovnako
„lož ako pracovnú metódu“, sú rovnakí
sociálni demagógovia ako SMER, vo vulgárnom nacionalizme ako SNS a podobní
v „házedesáckom“ koristníctve. Rovno
do očí nám hovoria o svojej politickej previazanosti s podnikaním a politické obsadzovanie štátnej správy pokladajú za samozrejmosť. Dnes by sme mohli pokojne doplniť
známu Ficovu vetu „kradlo sa za Mečiara,
za Dzurindu a kradne sa aj za Fica“.
Kde potom vidíte východisko z tejto
situácie?
Myslím si, že východisko je v sebavedomej, systematickej, tvrdej, ale pokojnej

opozičnej práci. Neexistuje čarovný prútik,
ktorý hľadajú opoziční politici od Dzurindu
po Lipšica. Opozícia mi pripomína rozprávku o tom, ako ide otec so synom po lese
a zapíjajú kožu medveďa, ktorého ešte
neulovili.
Najväčším problémom je ukázať ľuďom, v čom je Fico a jeho vláda hrozbou
pre Slovensko. Myslím si, že opozícia má
šancu, keď bude hovoriť jasne a pracovať
sústavne, bez ustavičného kľučkovania
a vymýšľania.
Jednou z takýchto kľučiek mohol byť
aj odchod Palka a spol. z KDH. Mnohí
to komentujú negatívne, iní ich obhajujú. Bolo to podľa vás pre nich jediné
východisko?
V každom prípade považujem za zlé,
že situácia vnútri KDH dospela až tak ďaleko, že skupina pre mňa dôveryhodných
politikov usúdila, že nemá iné východisko
ako odísť. Beriem to ako fakt. Pre mňa
vzniká skôr otázka, čo dokážu v tejto situácii politici, s ktorými tvoríme hodnotový
pól slovenskej politiky od roku 1989. Akým
spôsobom a ako rýchlo sa dokážu sformovať do novej politickej strany, a čo bude
táto nová politická strana schopná ľuďom
ponúknuť.
Keď „palkovci“ odchádzali z KDH, nečakali ste, že sa budú chcieť pripojiť k OKS?
Neočakával som to. My sme vždy tvorili občiansky pól konzervativizmu a KDH
kresťanský. To nie sú hodnoty, ktoré sa
vylučujú, ale dopĺňajú. Ani vzťah medzi
skupinou okolo Vladimíra Palka a nami sa
v tomto zmysle nemení. Oni naďalej ostávajú kresťansko-demokratickými a my
občiansko-konzervatívnymi
politikmi.
Myslím, že OKS a KDS sa nevylučujú, ani
neprekrývajú, ale dopĺňajú.
Myslíte si, že ich nová strana bude mať
šancu?
Šancu bude mať v opozícii ten, kto dokáže
ľuďom jasne a jednoducho vysvetliť, v čom
je reálna hrozba tohto režimu pre Slovensko, v čom ľuďom škodí. Bol by som rád,
keby sme to boli aj my.
Chystáte knihu o politických dejinách Slovenska po novembri 89, bude v nej zakomponované aj obdobie vlády R. Fica?
Pripravujem politickú kroniku Slovenska
po roku 1989. Budú to fakty, udalosti a ľudia. Pôvodne som si myslel, že ju ukončím
vstupom Slovenska do EÚ a NATO, lebo sa
mi zdalo, že je to taký predel.
Ale dnešná vláda je taký hrubý medzník,
že ju tam určite zahrniem.
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Lesknúca sa bieda Františka z Assisi
text: Jana Jurčišinová
foto: djz.sk
Z popredných miest spoločenského rebríčka až k chudobe, pre Boha. Aké neskutočné sa nám zdá, že by sa
niekto dokázal vzdať svojho
postavenia a bohatsva iba
kvôli tomu, aby nasledoval
Ježiša. Najmä ak ide o mladého človeka. Aké dôležité
sú pre nás mladých hmotné statky a aké smiešne
duchovné hodnoty. Všetkým, ktorí si neuvedomujú
plytkosť sveta, odporúčam
životopis svätca Františka
z Assisi a jeho súputníčky
Kláry z Assisi. Ak neobľubujete čítanie neuveriteľných
životopisov svätcov, potom
by ste si určite mali pozrieť
film alebo naživo prežiť
poníženie a nespravodlivosť v mene Boha
a lásky v pôvodnom slovenskom muzikáli
s charizmatickým mladíkom.
Práve muzikál František z Assisi, uvedený v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, určite prinúti k rozmýšľaniu aj mladého, často nekompromisného človeka.
Príbeh Francesca sa tak stáva aktuálnym
aj v súčasnosti.
Patrón zvierat, obchodníkov, životného
prostredia, no v prvom rade Talianska sa narodil v roku 1181 (1182)
v Assisi. Hoci bol pokrstený ako Ján,
jeho otec, bohatý obchodník, ho nazval
Francesco. Ako dieťa i mladík viedol
František bezstarostný život v hojnosti.
Patril k elite assiskej mládeže a predsa si v jeho srdci našiel miesto Boh.

Oslovil ho natoľko, že sa
z mladého roztopašníka stáva pustovník.
Prvé pochybnosti o zmysle
života ho stretávajú potom,
čo sa zúčastnil vojny medzi
mestami Assisi a Perugia,
kde ho zajali. Aj napriek ťažkej chorobe sa po prepustení znova púšťa do boja,
tentoraz za pápeža. Ani
túto bitku však nedobojuje
do víťazneho konca. Tentokrát ho v polovici cesty
zastavia mystické sny, ktoré
sú počiatkom jeho duchovnej
premeny. I napriek opakujúcej sa chorobe putuje mladík do Ríma, kde pri hrobe
sv. Petra daruje všetok majetok. Po návrate domov ho
osloví Boh, aby opravil jeho chrám. Vďaka
peniazom svojho otca
opraví František nejeden kostol a urobí nejeden dobrý skutok. Otec
ho však zažaluje. Vtedy
sa Francesco Bernardone vzdáva nielen celej
rodiny, ale i jej bohatstva. Urobí to verejne.
Na námestí v Assisi sa
zbavuje svojich šiat.
Tento čin osloví mladú
Kláru, ktorá je podobne
ako František z bohatej
rodiny. Tri roky potom,
ako je v 1209 schválená nová rehoľa
na čele s pustovníkom z Assisi, odchádza
za ním aj mladé dievča a vzdáva sa svojho predchádzajúceho
života. Na znak toho
jej František ostrihá
vlasy a spolu zakladajú ženskú vetvu rádu
sv. Františka, neskôr
nazývanú ako klarisky.
František v regule
svojej rehole ako
prvý vyzýva k misiám
a píše o misionároch
v samostatnej kapitole. Pravidlá rehole kla-

risiek tiež spísal on, Klára ich len upravila.
Predstavená rádu bola známa svojím prísnym asketickým životom. Už za Klárinho
života sa na jej príhovor stávali zázraky
a tie neprestali ani po jej smrti 11. augusta 1253. O dva roky bola vyhlásená
za svätú. S pustovníkom z Assisi ich spájal
cit detinskej oddanosti a nadprirodzenej
lásky. Dva roky pred smrťou ho Boh obdaril stigmami. František zomrel 3. októbra 1226 v Porciunkule, neďaleko Assisi.
Rovnako ako Kláru, aj Františka dva roky
po jeho smrti pápež Gregor IX. svätorečí.
Hoci sa dejová línia muzikálu nedrží presne načrtnutého životopisu, vypovedá verný a dojímavý príbeh o rozhodnutiach
mladého človeka, ktorý na ceste životom spoznáva nielen lásku ženy (Kláry),
ale i nehynúcu lásku k Bohu. Fascinujúce sú obrazy, keď Františka, ktorého si
v alternácií zahrali Marek Geišberg a Miro-

slav Bodoki, navštevujú v istých chvíľach
chudoba, cnosť, láska a na druhej strane
závisť, chamtivosť a pomsta. Aj tieto scény prispievajú k uvedomeniu si vnútorného boja, ktorý sa odohrával v duši mladíka.
Herecké výkony i zaujímavé kulisy prispeli
k tomu, že sa na doskách Divadla J. Záborského znova odohráva pútavý príbeh svätca, no najmä obyčajného človeka. Samotný
autor libreta Martin Kákoš trvdí, že hlavného
hrdinu nevidí „so svätožiarou okolo hlavy.
Skôr ho vidím ako mladého človeka, ktorý
sa rozhodne ísť vlastnou cestou. Ale práve
v tom je Františkova veľkosť. V ohromnej
a nezvrátiteľnej túžbe po individuálnej slobode presahuje jeho príbeh do našich dejín“.
Autorom hudby k muzikálu František
z Assisi je Gabo Dušík, chytľavé texty piesní
má „na svedomí“ Martin Sarvaš.
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?Prudko logická otázka
?
zumag

text: Martin Ližičiar
foto: internet

?

Musel to byť pre nich riadne ťažký deň.
Deň, ktorému sme mi dali prívlastok Veľký
Piatok. A museli byť zdrvení. Pred očami im
zobrali, umučili a zavraždili ich Pána. Ich
vzor. Takýto sklesnutí išli podľa miestneho
zvyku na ďalší deň pomazať jeho telo. Prvý
škrt v pláne. Kameň na hrobe odvalený.
Vedľa neho dvaja muži v bielom s prudko logickou otázkou: „Prečo hľadáte živého
medzi mŕtvymi? Nie je tu! Vstal z mŕtvych!“
Jasné, živí predsa patria k živým, mŕtvi
k mŕtvym. No i tak sa nečudujem reakcii
učeníkov. Boh prekročil naše ľudské chápanie a vyhral nad smrťou. Je pre nás
zmŕtvychvstanie skutočne také dôležité?

spieva: Nebojte sa! Ja som to! Vstal Pán
Ježiš Kristus z mŕtvych!“ Spieva tieto slová
tak mocne, až mám po tele zimomriavky.
V jednej diskusii sa pýtali ľudí, ako by
to ovplyvnilo ich vieru, keby sa vo svete
nájde hrob Ježiša Krista aj s jeho telom.
Niektorých by to nerozhádzalo, iní by len
kývli rukou. Jeden starší Pán povedal: „ Ak
by sa to skutočne dokázalo, už by ma viac
nič nedržalo v tom, aby som považoval
katolícke náboženstvo za pravé! Vystúpil by som z neho a považoval by som to
za svoj životný omyl, že som veril niečomu
takému!“ Je to oprávnený postoj? Nestačí
veriť iba v to, že Ježiš žil, učil, uzdravoval
a bol zabitý. V to veria a sú o tom
presvedčený aj historici a ateisti. To,
že muž, ktorý chodil po svete, bol
ukrižovaný sa dá bez debaty historicky dokázať. Kresťanom toto nestačí. To najdôležitejšie prišlo až neskôr.
Boh premohol smrť.
Zmŕtvychvstanie:
v budúcnosť

Zmŕtvychvstanie: výhra nad smrťou
POHĽAD PRVÝ: Keby som mal odpovedať na otázku, kedy je v kostole najkrajšie: Jednoznačne na Bielu Sobotu. Je to
asi najsilnejšia chvíľa. Vo vzduchu cítiť
víťazstvo. Náš dekan svojim chrapľavým
hlasom spieva veľkonočný chválospev
a v kostole je posvätné ticho: „Toto je noc,
ktorá dnes na celej zemi veriacich Krista
vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva
hriechu, vracia im Božiu milosť a vovádza ich do spoločenstva svätých ... Toto je
noc, v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti
a víťazne vstal z hrobu... Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.“ Ďalším silným okamihom
je chvíľa pred sprievodom po našom meste.
Kňaz drží monštranciu nad hlavou a mocne

Naša

nádej

POHĽAD DRUHÝ: Spomínam si, ako
sme na posledné dušičky navštívili
spolu s babkou cintorín. V zemi leží
už niekoľko (dosť) rokov jej muž. Môj
dedko. Vracali sme sa z kostola, kde
zaňho odslúžili omšu. Tak nenápadne, aby ju nik nevidel, spustila slzu.
A to nie sú spolu už 20 rokov. Keď
som ju videl nad hrobom jej muža,
začal som sa na ňu pozerať nejako
inak. (Babka stála nad prázdnym
miestom, kde je vyryté jej meno.
Dátum smrti sa doryje neskôr. Zaujímavý pocit, stáť nad hrobom, a čítať svoje
meno. Tu raz budem isto ležať!) Musela
ho veľmi ľúbiť. Ich príbeh sa stal silnejším
ako je manželský sľub: Iba smrť vás rozdelí. Zostala mu verná. Navždy. Videl som
i mnohých iných, ktorí sa lúčili so svojimi blízkymi. Niektorí boli s touto stratou
zmierení, iní zúfali, iní preklínajúci život.
Pre nás kresťanov je Ježišove zmŕtvychvstanie predovšetkým nádejou. Nádejou,
že každá smrť je len prechod do iného
levelu, a aj keď sa s niekým rozlúčime
na zemi, určite sa stretneme o nejaký čas.
Aké strašné musí byť zúfalstvo snúbenca,
ktorý stratí svoje dievča niekoľko týždňov pred svadbou s predstavou, že je
to navždy?

?
Zmŕtvychvstanie: Bol mŕtvy ale žije...
medzi nami
POHĽAD TRETÍ: Minulý týždeň som sa
ponáhľal do práce. V autobuse som zazrel
jeho. Dlhé vlasy po pás, síce trochu modernejší štýl, ale zozadu celkom ako on. Ako
Ježiš z Nazaretu. Čo by tu on robil? Patrí
predsa do neba, pre niektorých do rozprávky, pre iných do chorých mozgov. Neodvážil
som sa pretlačiť sa autobusom, a obzrieť si
ho spredu. Boh sa stal pre nás iba hmlistou
predstavou, niečím, čo je v diaľke. Niečím
abstraktným, nepredstaviteľným. A to čo
je nedosiahnuteľné, už takmer neexistuje.
A vôbec nemôže byť osobné. Počas jednej
omše som začul slová: „Ten istý Ježiš, ktorý
chodil v dlhej tunike po Galiley je tu medzi
nami.“ Ten istý tesár, rybár, Pán a Učiteľ.
Ten istý muž, ktorý kládol ruky na slepých
a oni videli, ktorí hladil a prijal prostitútku.
Muž, ktorý ma môže chlapsky potľapkať
po pleci. Alebo objať, pohladiť. Zotrieť slzu,
navaliť štuchanec do brucha.
Je reálnou osobou. Konkrétnou. Aj o tomto je zmŕtvychvstanie. O jeho prítomnosti
medzi nami. O jeho moci, ktorou môže,
rovnako ako kedysi liečiť a uzdravovať.

background
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Svet literatúry v zrkadle
Či sa vám to páči, alebo nie, hneď v úvode tohto textu musím vyhlásiť, že knihy boli, sú a budú.
Nedokážem sa totiž stotožniť so žiadnym iným uvažovaním o literatúre, a preto toto úvodné konštatovanie vyhlasujem za nemeniteľnú dogmu. Čo považujem za zaujímavé a hodné diskusie je
otázka, kde sa dnes literatúra nachádza a kde bude zajtra. To je skutočne téma pre vášnivú diskusiu a zmysluplné uvažovanie.
text: Filip Struhárik foto: internet
Predtým, ako sa pokúsime lokalizovať dnešnú literatúru, jej úroveň a smerovanie, musíme si najprv ujasniť, čo
pod širokým pojmom literatúry rozumieme.
Pretože, hoc` sa zdá samozrejmé, že hovoríme
o knihách, nie každý má rovnaké kritériá pri ich posudzovaní. Čo je literatúra a čo
od nej očakávame? Čítame len preto,
aby sme sa dozvedeli niečo o sebe a o svete, alebo nám stačí zábava. Je taká kniha, ktorá nás len
baví, horšia, ako tá, ktorá nám ukazuje nesmierne rozmery, vážnosť a hĺbku sveta? Myslím si,
že nie. Berme tentoraz literatúru komplexne,
nezabúdajme na knihy, ktoré sa radia k poklesnutým žánrom - ale sú písané pre ľudí a ľudia
ich čítajú!
Celá diskusia o súčasnej úrovni literatúry sa
vzťahuje najmä na dve významné oblasti:
na filozofiu a ekonomiku. Obe sú vnútorné
nekonzistentné, avšak dalo by sa povedať,
že sú chápané ako vzájomné protipóly.
Z filozofického hľadiska totiž o knihách
hovoríme ako o nositeľoch myšlienok. Dalo
by sa povedať, že od literatúry vyžadujeme, aby plnila úlohu akéhosi zrkadla svetu.
Zrkadla, ktoré hodnoverne ukazuje realitu, zvýrazňuje veci dôležité, zreteľne zobrazuje problémy a popri tom všetkom je
ešte aj bránou do iných svetov, umožňujúc
nám tak únik z každodennej všednosti. Tak
ako v realite i v tomto prípade musí pohľad
do tohto zrkadla rozosmievať.
Samozrejme, každý z nás vidí „filozofiu literatúry“ trochu inak. Ja si dovolím infiltrovať
do tohto textu víziu, zdieľanú troma úplne odlišnými ľuďmi. Nemecký spisovateľ
Thomas Mann si myslí, že umenie (a teda
i literatúra) má v ľuďoch vyvolávať smiech,
„ktorý však nie je pohŕdavým výsmechom,
ale veselosťou, ktorá rozpúšťa nenávisť
a hlúposť, oslobodzuje a spája.“ (Podľa
Manna umenie pohŕda všetkým nízkym,
ale jeho úlohou je len utešovať, inú moc nemá,
a preto sa ani v histórii nedokázalo vzoprieť
vzostupu zla.) Podobný názor má aj slovenský
literárny kritik Kornel Földvári, ktorý si myslí,
že úlohou literatúry je skôr zabávať, ako „manifestovať skalopevné pravdy a didakticky hroziť prstom“. Francúzsky renesančný mysliteľ
Michel de Montaigne tiež od literatúry vyžadoval
„počestnú zábavu a potešenie“, ale i „poznatky
o sebapoznaní a poučenie, ako dobre zomrieť
a dobre žiť“.

V súčasnosti sa však omnoho častejšie
zdôrazňuje ekonomické hľadisko literatúry. Autorom a vydavateľom sa vyčíta,
že knihy sú podriadené „logike konzumu“.
Výnimočnosť literatúry akoby podmývala
záplava jednorazovej literatúry, ktorá sa
po použití môže zahodiť do koša. Vzniká
dojem, že ekonomika zbrojí proti hodnotám v umení. Na tomto mieste musím
energicky namietať voči rétorike hlásajúcej, že dnes prichádza na trh vlna brakovej
a úpadkovej tvorby, a to na úkor hodnotných diel. Však napríklad aj na Slovensku
vyšiel Ulysses, svetoznáme a rozsiahle
dielo Jamesa Joycea, ktoré, ako ironicky poznamenáva Paulo Coelho, „vzbudzuje jednomyseľný obdiv“, za žiadnych
okolností sa o ňom nepovie nič zlé, hoci
ho zrejme málokto dočítal do konca. To,
že dnes vzniká množstvo priemerných
kníh, neznamená, že by vznikali na úkor
hodnotných diel. Práve čitateľsky nenáročné a komerčne úspešné tituly umožňujú vydavateľom financovať diela, ktoré
si na seba nevedia sami zarobiť. Populárna
literatúra teda nezadúša tú vysokú, ona ju
len vymedzuje.
Samotnou kapitolou ekonomiky knižného
priemyslu je lojalita čitateľov ku knihám.
Napriek tomu, že tunajšie ceny kníh sú
spomedzi okolitých krajín najnižšie, Slováci dávajú na knihy o polovicu menej ako
Česi a Maďari. Paradoxne, ľudia na Slovensku minú na poplatky za mobilný telefón mesačne viac ako
za knihy počas celého
roka! Táto skutočnosť
je najväčším handicapom nášho knižného
trhu, ktorá tuzemskému knižnému priemyslu
podráža nohy. Na Slovensku nezlepší situáciu
znižovanie DPH za knihy, nepomôže ak budeme tlačiť na pokles cien
u vydavateľov a distribútorov. Jedinou cestou je prinavrátenie sa
ku knihám, k ich kupovaniu, a tým priblíženie
Slovákov k ostatným
Európanom. V okolitých

štátoch totiž knižný trh vskutku prekvitá
– Združene európskych vydavateľov konštatuje výnosy vo výške 22,3 miliardy eur
ročne! To je viac ako zisky z európskeho
hudobného priemyslu! Na Slovensku je tiež
knižný priemysel ziskový, ale väčšinu trhu
pokrývajú len tri vydavateľstvá - Ikar, Slovart a Reader’s Digest Výber (s obratom
okolo 1,2 až 1,5 miliardy korún). Ak by sa
u nás kúpyschopnosť vyrovnala napríklad
českej, vydavatelia by sa mohli púšťať
i do riskantnejších počinov, a tak rozšíriť paletu ponúkaných titulov. Žiadna iná
(po)moc zvonku nedokáže dlhodobo podporovať knižnú produkciu; knižný trh je
totiž predovšetkým trhom...
So železnou pravidelnosťou sa objavuje
niekto, kto na verejnosti hystericky kričí,
že slovenská kultúra je v kríze. V roku
2005 to boli signatári výzvy Tisíc slov
o hodnotách a kultúre, minulý rok jeden
z nich, Koloman Kertész Bagala, v čase
svojho pádu vyvolal malé šomranie, ktoré pripomenulo, že problémy pretrvávajú.
Ľavicoví publicisti preto hlásajú, že „knižný trh potrebuje ochranu“. Ochranu štátu,
ak tomu správane rozumieme.
Spomínam si ešte, ako niekto z kultúrnej
obce v roku 2005 vyhlásil, že je zarmucujúce, ak rovnakým percentom zdaňujeme
pornografiu i literatúru. Podľa mňa je oveľa
smutnejšie, že ešte stále musíme literatúru
zvýhodňovať...

Fotoreport
foto, text: Michal Vrták
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