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Já jsem
tady doma

rozhovor s Janom Krylom

Týždeň vedy
na FF KU
Majte viac
sebavedomia

profil Davida L. Palatinusa

V rukách držíte prvé
číslo tohoročného časopisu Zumag, ktorý vyšiel
za skutočne nezvyčajných
okolností. Udiali sa zmeny
v jeho obsahu, zmeny
v redakčnom tíme, zmeny ...

Keby mi ktosi pred rokom
povedal, že raz so cťou
preberiem post šéfredaktorky nášho fakultného
dielka, neverila by som.
Musím dokonca pripustiť
možnú skeptickú reakciu.
Pýtate sa, prečo? Niekedy
sa človek totiž rád hráva len
na svojom vlastnom piesočku. Stavia si svoje vlastné
zámky podľa svojej vlastnej
fantázie a v jeho vlastnom
svete mu je jednoducho
fajn. Pôvodne som to mala v pláne aj ja. No jedného
dňa som si chtiac-nechtiac pred sebou i celým svetom pripustila, že potrebujem niečo spoluvytvárať
s ostatnými. „Tými ostatnými“ myslím náš redakčný
tím, ktorý vám, milí čitatelia, ponúka viacero zmien
prostredníctvom nových rubrík.

Rubrika Umenie prináša nielen recenzie kníh a filmov, či hudobné novinky, ale i trošku poézie či prózy napísanej Školským brčkom. Sú medzi nami totiž
aj takí, ktorých srdce bije pre toto krásne umenie.
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Aby vás nezavádzali na chodbách kadejaké klebety
o našich vyučujúcich, Profilom sa budeme snažiť

2 | editorial

priblížiť vám životy aspoň
niektorých z nich.

Prostredníctvom Študentských listov sa zasa dozviete
čosi viac o zahraničných
hosťoch u nás alebo naopak,
o našich kolegoch študujúcich práve mimo ružomberskú alma mater.
A keď sme už pri medzinárodnej spolupráci, rubrika
Okolo sveta ulahodí tým,
ktorí radi čítajú v cudzích
jazykoch. Tentoraz nielen
v angličtine či nemčine.

Keďže človek je tvor spoločenský, patrí sa zaoberať
Spoločnosťou či mnohorakým životným štýlom v nej.

Ako sa vraví: v zdravom tele, zdravý duch. V Športovinách si na svoje prídu fanúšikovia športu
a v rubrike Na hlbinu zasa tí, ktorí s obľubou
čítavajú príspevky duchovného obsahu.
Pýtate sa, kde všade ešte nastali zmeny? Do nášho
redakčného tímu sú odteraz zapojení študenti
viacerých katedier a veríme, že ich počet sa ešte
rozrastie. Ako povedal novelista Disraeli, skutky
a zmeny nám nemusia zaručiť ľudské šťastie. No
byť šťastným bez nich sa skrátka nedá....

Elena Bartošová
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Spomienka na revolučné dni
Dvadsiate výročie Nežnej revolúcie si pripomenuli aj
Ružomberčania. A to hudobno-diskusným večerom
s názvom Revolučné dni novembra 1989. Spomienkovú akciu zorganizovala Nadácia otvorenej spoločnosti,
ktorú ku spolupráci vyzvala Gregor Multimedia/Azyl.
Na pódiu vystúpila hudobná skupina Krylovci pod
vedením Mikiho Michelčíka. Hosťami večera boli spisovateľka Bibiana Vallnerová, český básnik a spevák
Jan Kryl, zakladateľka a riaditeľka Nadácie Charty 77
Zuzana Szatmáry a ružomberskí disidenti. Atmosféru vtedajšej doby priblížil každý z hostí svojím osobným životným príbehom. Spisovateľka Vallnerová
označila vtedajšie časy za „obludné a drastické“. Ich
obludnosť a drastickosť si prežila najmä po neúspešnom pokuse o útek z ČSSR, keď sa dostala do väzenia
na viac ako dva roky. Z iného uhla pohľadu sa na vec
pozerala disidentka Szatmáry, ktorej otec bol presvedčeným komunistom. Podľa jej slov dokázal režim
práve svojím násilím spraviť z niektorých komunistov v istom zmysle slušných ľudí. Ondrej Starinský
z Nadácie otvorenej spoločnosti uviedol, že cieľom
akcie bolo „osloviť ľudí a diskutovať o totalite a jej
priebehu“, čo sa aj podarilo. Charakter vtedajších čias
však napokon najvýstižnejšie poňali spevák Jan Kryl
so skupinou Krylovci svojimi protestsongami.
(eb, foto: md)

Pomáhame s problémami
Po troch rokoch príprav majú študenti možnosť rozprávať
sa a riešiť svoje problémy. Slúžiť by na to malo psycholaboratórium, ktoré 6. novembra slávnostne otvorili viacerí
členovia našej fakulty. ,,Študenti sa na nás obracali so žiadosťami o psychologické služby a poradenstvo i v minulosti.
Verím a predpokladám, že sa tak bude diať stále viac a viac,“
povedala k novootvorenému laboratóriu vedúca Katedry
psychológie Petra Lajčiaková. Prvý podnet podľa nej dalo
bývalé vedenie fakulty pod vedením dekana Imricha Vaška.
„Bola som oslovená, aby som vypracovala projekt zameraný
na rozvoj Katedry psychológie. Konkrétne zameranie a obsahová náplň projektu sa zrodili v mojej hlave,“ vysvetľuje jeho
vznik Lajčiaková.

Cieľom poradne je poskytnúť študentom možnosť individuálnych konzultácií pri riešení ich ťažkostí a problémov,
pomáhať využívať psychologické poznatky v sebavýchove
a sebavzdelávaní, rozvíjať duševné zdravie študentov a zvyšovať ich sociálnu kompetenciu. V psychologickom laboratóriu sú tri vzájomne prepojené časti, a to výučbová, výcviková a poradenská. Laboratórium vznikalo počas viacerých
fáz. Do roku 2011 by mala trvať jeho posledná, aplikačná
časť. Otváracie hodiny sú pre študentov každý utorok od
14.30 do 15.30 a každú stredu od 9.30 do 10.30.
(jš, foto: ff.ku.sk)
ZUMAG
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Aj študenti rozvíjajú vzťahy s Poľskom
Kultúrne a ekologické podmienky domov
v Beskydách, rôznorodosť ich architektúry, či osadnícka regionálna zástavba na
poľsko-slovenskej hranici. To boli témy
konferencie „Minulosť v prítomnosti –
beskydský dom v poľsko-slovenskom
pohraničí“, ktorá sa uskutočnila koncom septembra 2009 v poľskom meste
Bielsko-Biala. Stretnutia, ktoré organizovalo poľské Združenie Región Beskydy,
sa zúčastnila aj skupinka študentov
z našej univerzity v Ružomberku na čele
s Pavlom Ruskom. Sedemčlenný tím
tvorili dve študentky žurnalistiky a päť
študentov učiteľstva výtvarnej výchovy.
Okrem vysokoškolákov zo Slovenska tu
boli i poslucháči viacerých poľských univerzít, starostovia a primátori poľských
obcí, úradníci, či konzervátori pamiatok.

V priestoroch Beskydskej knižnice tak
bolo prítomných okolo 60 účastníkov. Na
konferencii prednášali poľskí architekti,
ako posledný vystúpil aj Pavol Rusko
z Katolíckej univerzity. Ten na príklade
minuloročného slovensko-poľsko-maďarského projektu s názvom „Fragment
k fragmentu“ poukázal na možnosti
spolupráce ružomberskej univerzity
s poľskými školami. „Je pre nás cťou, že
sme boli pozvaní na konferenciu, ktorá
má hovoriť o veciach spájajúcich Poliakov a Slovákov,“ povedal v úvode svojho
príspevku Rusko. Zdôraznil tiež, že
spoločnou podstatou slovenskej i poľskej
ľudovej kultúry je remeslo a krása. Spolupráca oboch krajín má trvať dva roky.
V januári budúceho roku bude projekt
beskydského domu v poľsko-slovenskom

pohraničí pokračovať v Poľsku za účasti
našich pätnástich študentov. „Chcel by
som, aby na konci tohto projektu vznikli
technické projekty alebo architektonické skice. Tie budú sprievodcom pre
jednotlivé mestá a okresy, aby vznikajúce
budovy neboli v rozpore s kultúrou
a prostredím dookola. Myslím si, že by
to bol najlepší výsledok, ktorý by sme
mohli dosiahnuť,“ povedal Zbigniew
Michniowski, prezident Združenia
Región Beskydy. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a zo Štátneho
rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská Republika
2007-2013.                                                             
(text, foto: og)

Výstavba nového študijného traktu fakulty

Rôznorodosť krajiny
zachytená fotoaparátmi

Od júla 2009 začala FF KU s realizáciou projektu prestavby
a prístavby bloku F.  V nových priestoroch sa bude nachádzať
študijné oddelenie fakulty, kabinety katedier a jedna konferenčná
multimediálna miestnosť (študenti môžu využívať počítače).
Myšlienka projektu vznikla z potreby riešiť kapacitné potreby
fakulty. Doterajší stav nebol optimálny ani pre študentov, ani pre
vyučujúcich. V záujme budúceho rozvoja kempusu KU tak prišlo
vyhovujúcejšie riešenie. Plánované ukončenie prác je v decembri 2009. Budova by mohla slúžiť študentom a vyučujúcim od
januára 2010, a to po slávnostnom otvorení budovy, ktoré je
naplánované na 14. januára 2010. Na 1. a 2. poschodí sa bude nachádzať spolu desať kabinetov pre vyučujúcich, a na 3. poschodí
v prístavbe bloku F bude viacúčelová konferenčná a rokovacia
miestnosť s inštalovanou výpočtovou technikou. Celkové náklady
v rámci realizácie tohto projektu dosiahnu výšku 400 000 €.
„Túto finančnú čiastku fakulta uhradí z vlastných zdrojov (usporené prostriedky a prostriedky získané v rámci žiadostí o podporu
fakulty). To znamená, že prístavba bloku F nezaťaží fakultu žiadnym úverom alebo finančnou ťarchou do budúcnosti. Naopak, už
od roku 2010 by mala fakulta okrem iného profitovať aj z úspory,
ktorá vznikne využívaním jednej budovy – na prevádzke by sme
ako fakulta mali ročne ušetriť okolo 50 000 €,“ dodáva prodekan
pre financie a rozvoj FF KU Ján Hrkút.

Pre všetkých, ktorí ešte neboli v Spojených štátoch a chceli
by ísť, ale aj pre tých, ktorí boli a chceli si zaspomínať, bola
k dispozícii v priestoroch dekanátu výstava fotografií USA
– jedna krajina mnohých obrazov. Výstava bola verejnosti
prístupná od konca októbra, kedy ju slávnostne otvorila Zuzana Poláčková z Fulbright Alumni Association, v prítomnosti dekanky Filozofickej fakulty Dany Balákovej a prodekanky
pre zahraničné vzťahy a mobility Janky Kaščákovej.

(pj)
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Výstava autentických fotografií odštartovala svoju púť v Košiciach a  pokračovala cez Prešov až do Ružomberka. Poláčková uviedla, že autormi amatérskych fotografií sú študenti,
ktorí v rámci Fulbrightovho štipendijného programu strávili
rok v Spojených štátoch amerických. Program je zameraný
na výmenné pobyty študentov z celého sveta a spoluprácu
medzi USA a ostatnými krajinami. Prvotným cieľom je vzdelávanie, spolupráca medzi rozmanitými kultúrami sveta ako
aj vzájomný dialóg medzi nimi. Fulbright Alumni Association  
pokračovala so svojou výstavou fotografií v Žiline a Trnave.
V každom meste sa zdržiava dva týždne a ponúka široké
spektrum pohľadov na rôznorodosť mnohých kútov Spojených štátov. Hneď prvý mesiac nového roka bude výstava
pripravená pre Bratislavčanov.
(eb)

ZUMAG

Večer v znamení
talentov
Ako využiť voľný večer pred našim sviatkom,
Dňom študentstva? Na nádvorí Katolíckej univerzity bolo už polhodinu pred začatím programu
rušno. Všetci sa náhlili do auly obsadiť si dobré
miesta, pretože vo večerných hodinách sme mali
spoznať talenty našej alma mater.
Miesta obsadené do posledného, ľudia
postávajúci v uličkách a ujo Janko s fotoaparátom na krku, boli jasnými dôkazmi
toho, že sa to onedlho začne. Svetlá zhasli
a na pódium nastúpila moderátorská
dvojica. V publiku ich čakala ďalšia kolegyňa, ktorá sa venovala predstavovaniu
hostí. Počas večera sa prezentovali nielen
študenti, ale aj pedagógovia či zamestnanci knižnice.
Po speve Rastislava Galana a jeho hre
na gitaru medzi nás zavítala rodáčka
z neďalekých Liptovských Sliačov Hanka
Hulejová so svojou vnučkou Simonou,
ktoré zaspievali trávnice. Študentka
Janka Pramuková po Vyznaní od Mariky
Gombitovej odchádzala z pódia počas „standing ovation“. Divadlo Anima

AKADEM: Má to (ná)dej
Počas Týždňa Cirkvi pre mládež sa v ružomberskej Koniarni stretla kresťanská
mlaď. Víkend plný duchovného programu odštartoval v piatok 13. novembra
a vyvrcholil nasledujúcu nedeľu. Po
registrácii účastníkov na Cirkevnej škole
sv. Vincenta, kde si počas dvoch nocí
mohli zložiť svoje unavené hlavy, sa začal
oficiálny program.

Náš duchovný otec Jozef Žvanda otvoril
17. ročník Akademu na svätej omši, kde
privítal nielen mládež, ale aj celebrujúceho otca biskupa Stanislava Stolárika,
či bohoslovcov z Nitrianskeho kraja.
V homílii biskup upozornil na udalosti zo
17. novembra 1989. Napomínal nás, aby
sme sa aj v dnešnej dobe snažili konfrontovať slová, ktoré odzneli pred dvadsiatimi rokmi: „Nie sme ako ONI!“ Máme sa
snažiť byť iní ako väčšina spoločnosti,
nepodliehať jej tlaku len preto, že to
robia všetci. Poradil nám aj, odkiaľ máme
brať silu a nádej do života. Podľa jeho
slov je riešením modlitba, prostredníctvom ktorej sa spájame s naším StvoriZUMAG

prekvapilo krátkou, ale zato zábavnou
scénkou v znení starých hitov. Piesne,
ktoré by sme dnes našli hádam len
v archíve, som si spievala spolu s nimi.
Študent Martin Nagy  vyvolal svojím
zvučným hlbokým hlasom úsmev na
tvárach mnohým dievčatám. Moderátorova poznámka – „A ten kedy vypadol zo
Superstar?“ -  však bola úplne na mieste.
Na svoje si prišli aj rusofili, keď František
Heiser z PF so svojimi študentmi zaspieval dve ruské piesne. Bolo vidieť, že sa
na doskách pódia cíti ako ryba vo vode.
Nechýbala ani kytica od jeho verných
poslucháčov, ktorej sa veľmi potešil.
Rozprávka o troch prasiatkach nás nielen
pobavila, ale aj poučila. Irena Kamanová
z PF to mala skutočne premyslené a tak
bol príbeh, ktorý každý pozná, opäť

teľom. Po svätej omši sa prítomní
rozdelili do tridsiatich skupiniek.
Prvý večer uzavreli chalani z gospelovej kapely S2G Band. Svojím
koncertom pripomenuli, že On sa
nás dotýka aj po dvetisíc rokoch.
Charizmatické vystupovanie lídra
skupiny, Jozefa Bubnára, naplnilo
energiou skákajúce publikum.

Po sobotňajšej rannej modlitbe nasledovala prednáška otca Jána Buca.
Súčasťou dvojhodinového bloku bola aj
prezentácia o tichu venovaná Bohu. Po
diskusii v skupinkách sme sa v rímskokatolíckom Kostole sv. Ondreja dočkali
svätej omše „pod vedením“ otca biskupa
Milana Chautura. Po  posilnení chutným
gulášom sa účastníci s plnými žalúdkami
odobrali na rôzne workshopy. Výber bol
skutočne pestrý - od prednášky o úcte
k životu, cez evanjelizáciu na internáte
a obdobie „chodenia“ až po kreatívny
workshop a mnoho ďalších. Po pestrom programe dostala priestor výstava
fotografií z jezuitskej Xaveriády. Na scénu
následne nastúpila očakávaná kapela
ENTER THE GODZONE. Po hlučnej oslave
Pána sa mládež premiestnila do farského

niečím výnimočný. K hviezdam večera
patrila aj pani Emília Tomanová s Drobčekom, ktorý sa stal čestným študentom
Katolíckej univerzity. Podebatoval nielen
s moderátorkou večera, ale aj s pánom
rektorom. Dokonca mu sľúbil, že sa naučí
vyslovovať jeho meno.

A pán rektor? Ani on nesklamal. Uvaril
nám Bretónske vajíčka, zaspieval poľsky
i slovensky a opäť všetkým dokázal, že
jeho dvere sú pre nás kedykoľvek otvorené. Svojím spontánnym vystupovaním
si získal srdcia študentov, o čom svedčil
neutíchajúci aplauz. Viacerí vyučujúci by
sa mohli od neho učiť, a to nielen v rámci  
varenia...
text: Veronika Surová, Marek Balický
foto: Mária Drozdová

kostola, kde v tichosti chválila Najvyššieho pri modlitbách Taizé.

Nedeľné dopoludnie sa začalo modlitbou
a prácou v skupinkách. Nechýbalo ani
tradičné divadlo v podaní bratislavského
UPC. Účinkujúci stvárnili vtipným spôsobom Jóbov život aj utrpenie, ktoré na
neho zoslal Boh.
V závere sme sa zúčastnili ďakovnej
svätej omše s otcom biskupom Tomášom
Galisom. Po nej sa už všetci duchovne
obnovení a obohatení o nové poznatky,
skúsenosti a priateľstvá pobrali na internáty, priváty, či do svojich domovov. To
najpodstatnejšie, čo sme si odniesli však
bolo, že MÁME (NÁ)DEJ...
text: Veronika Surová, Marek Balický
foto: Marek Balický
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Týždeň vedy
„Kto zabúda na svoju minulosť,
prežije ju opäť“
História nie je pre našu spoločnosť zaujímavá. Chceme na ňu zabudnúť. Tento trend sa usiluje zmeniť Ondrej Krajňák z Ústavu
pamäti národa v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom,
a to aj premietaním dokumentov s názvom Po stopách slobody.
„Na Slovensku sa takéto filmy často nepúšťajú. Problémom je, že
spoločnosť sa k minulosti nechce vracať. Chápe ju ako premlčanú udalosť,“ opisuje situáciu Krajňák. „O tejto téme by sa však
malo hovoriť, a to nahlas! Navštívili sme už 150 škôl a na mládež
to veľmi pôsobí,“ dodáva. Medzi školy, ktoré si filmy mohli pozrieť, patrí aj naša. Krajňák uviedol skutočné príbehy ľudí, ktorí
na vlastnej koži zažili obdobie tyranie a neslobody. Jáchymovské
peklo, Gulag, V tieni času, Sviečková manifestácia a ďalšie boli
hlavnou náplňou besedy v rámci Týždňa vedy. Najviac súcitu
si vyslúžili boľavé spomienky na Gulag. „Táto téma nie je vôbec
populárna, pretože mnohí majú pocit, že rehabilitujeme porazených vojny,“ vyjadruje nespokojnosť Krajňák nad apatickosťou
k problému. „Najzložitejšou úlohou je presvedčiť televízie, aby
odvysielali aj takéto filmy,“ pokračuje.

Každý z premietnutých filmov niesol v sebe smutnú a nezabudnuteľnú históriu. Medzi ne patrí aj príbeh politického väzňa
Emila Šveca, ktorý ešte donedávna odolával diktátu Štátnej
bezpečnosti (ŠtB). Je to živé svedectvo človeka, ktorý sa pokúsil
vzoprieť nastolenému režimu a na práškovom lietadle odletel
do Rakúska, kde dúfal, že získa slobodu. No aj tam ho dostihla
tvrdá ruka agentov ŠtB a prenasledovala ho ešte aj v roku 1993.
„Človek túto situáciu nemôže pochopiť, pokiaľ  nespozná osudy
jednotlivých ľudí alebo neuvidí to, čo sme mali možnosť vidieť
my dnes,“ hodnotí  pozitívny zmysel prednášky študentka žurnalistiky. V týchto mesiacoch si slovenská (ale aj česká) verejnosť pripomína 20. výročie nastolenia demokracie - Bratislavský veľký piatok alebo Sviečkovú manifestáciu, kľúče a takzvané  
budajky. To všetko sú znaky boja za slobodu a práva, ktoré sa
mnohým ľuďom vryli do pamätí ako nádej na nový začiatok so
slobodou prejavu a možnosťou cestovať do zahraničia. ÚPN vo
filme Sviečková manifestácia ponúkol aj obraz neadekvátneho
zásahu príslušníkov bezpečnostných zložiek. V zásobníku mali
pripravených 50 nábojov, napriek tomu, že manifestačný pochod
bol vcelku pokojný. Najväčšia demonštrácia, ktorá prebehla
25. novembra 1989 a ktorú začali vysokoškolskí študenti, mala
svoj význam. Po zuby ozbrojený systém napokon kapituloval
a nastala demokracia.
text: Petra Janeková

Turecko - áno či nie?
Zahraničná politika Slovenska, Lisabonská zmluva či fungovanie Európskej únie.
Aj to boli témy prednášky Zahraničná
a bezpečnostná politika Európskej únie,
ktorú organizovala Katedra histórie v
rámci Týždňa vedy. Otázky ohľadom
Európskej únie zodpovedal európsky korešpondent Albín Otruba z ministerstva
zahraničných vecí. Predstavil aj najvýznamnejšie zmluvy, ktoré sa dotýkajú
histórie spoločnej zahraničnej a bezpeč-
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Týždeň vedy
Jób 007?
„...žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál
sa Pána a chránil sa zlého.“ (Jób 1, 1).

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy usporiadala
6. novembra prednášku s názvom Prečo ja? Utrpenie jednotlivca v Starom zákone na príklade knihy Jób. Poslucháčom
prednášal  Bohdan Hroboň, ktorý pôsobí na Biblickej škole
v Martine i Žilinskej univerzite ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií. Tému priblížil úvodnými časťami
Jóbovej knihy.

V tom čase bolo pre ľudí požehnaním majetok či zdravie.
Jóbovi sa vo všetkom výnimočne darilo a jeho život bol dokonalou idylkou, pokiaľ ho Boh nezačal skúšať stratou majetku
a detí. Žialil, no následne celú situáciu akceptoval. Oslavoval
Boha a zachovával zbožnosť. A tak Boh skonštatoval, že Jób
je dokonalý, čo znamenalo diablovu prehru. Neskôr ho však
postihlo nielen maximálne fyzické, ale aj psychické utrpenie.
Jób si však znovu zachoval zbožnosť. Neskôr došlo akoby ku
pastoračnej návšteve Jóba jeho troma priateľmi, ktorí mu
prejavili  sústrasť, rozhorčenie, súcit a ich blízkosť. Jób (na
prekvapenie diabla) nepreklínal Boha, ale deň svojho narodenia, lebo rozumieť životu, a teda aj jeho Tvorcovi, bolo pre
Jóba životne dôležité.

V súvislosti s obsahom Jóbovej knihy prednášajúci spomenul súčasné populárne filozofie, ktoré na utrpenie v živote
reagujú frázami: „Taký je osud“, „Každý je strojcom svojho
šťastia“ či „Pomôž si sám človeče, aj Boh ti pomôže“. Následne však dodal: „Tieto teórie sú nekompatibilné s izraelským
náboženstvom, podľa ktorého je Boh pôvodcom všetkého.“ Na
utrpenie sa možno pozerať ako na následok ľudskej prirodzenosti alebo ako na výchovu. „Utrpenie je ako tajomstvo... Boha
nemožno poznať! Boh je Boh! A ty si človek!“ povedal Hroboň.
Jóbovo utrpenie je školou a dobrým zámerom, po ktorom ho
čaká radostná budúcnosť („A Pán dvojnásobne rozmnožil
Jóbovo imanie.“ Jób 42, 10b). Okrem Jóbovho utrpenia sa na
prednáške spomínala aj jeho obrovská viera. Jób síce nevedel,
čo Boh robí, ale vedel, že On vie, čo robí. Vychádzajúc z Jóbovej dôvery k Bohu Hroboň povedal, že všetko pochopiť nemôžeme, mnohé veci o Bohu nevieme a ani vedieť nebudeme.
„Lež z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa
už uzrelo. Tak korím sa už, budem robiť pokánie a (posypem
sa) prachom, taktiež popolom.“ (Jób 42, 6).
text: Mária Drozdová

nostnej politiky Európskej únie. Opísal
aj spôsob, akým sa zmluvy pripravujú.
Pracovné skupiny pozostávajú z expertov
na problematiku zmluvy. Pri svojej prednáške spomenul aj fungovanie jednotlivých pozícií v Únii a jej predstaviteľov.
Otruba venoval priestor aj Slovensku.
Najmä jeho prioritám v rámci európskej
zahraničnej politiky. Najväčšie ohlasy
boli na Lisabonskú zmluvu, ktorá aj v
samotnej Únii vyvolala rozdielne reakcie.
Podľa Otrubu posilní EÚ na medzinárodnej politickej scéne. Študentov zaujala aj
ďalšia téma, ktorá otriasa a rozdeľuje EÚ,

a to vstup Turecka do spoločenstva. Turecko nie je problémom len z hospodárskeho či geografického hľadiska, najviac
sa totiž diskutuje o náboženstve tejto
krajiny, keďže väčšina jej obyvateľstva
vyznáva islám a Európa sa pritom hlási
ku kresťanským koreňom a tradícii. Únia
sa podľa Otrubu nebráni jeho vstupu, ale
Turecko musí prekonať ešte dlhú cestu
v oblasti uznania základných ľudských
práv.
text: Alena Belanová

ZUMAG

Týždeň vedy
Báseň je ako zázrak
Vedecký ústav Ladislava Hanusa ponúkol v rámci Týždňa vedy
3. novembra odborno-popularizačné podujatie, na ktorom boli
interpretované Mihalkovičove Zimoviská. Prezentáciu literárneho diela mal pod taktovkou Ján Zambor z FF Univerzity Komenského v Bratislave. „Verím, že poézia pomáha žiť“, „Báseň
je zázrak“, aj tak sa o poézii vyjadroval básnik Jozef Mihalkovič.
Ten je známy svojimi jemnocitnými básňami, v ktorých opisuje
predovšetkým partnerské vzťahy medzi mužom a ženou. Aj to
je jednou z výrazných čŕt zbierky Zimoviská. Zbierka opisuje
zimný začiatok vandrovky, zachytáva miesta plné chladu a nehostinnosti. Popri niekedy až robustných slovách do popredia
vnáša ženu ako symbol krehkosti a domova. Zbierka významného poeta je zbierkou rodinnej lyriky. Na niekoľkých stranách
sa verejne priznáva k príbuzenskému vzťahu k farárovi, čo bol
v čase komunizmu veľmi riskantný krok.  Básne sú situované
do malokarpatského prostredia. Autor často využíva počasie na
opis ľudskej nálady. Jozef Mihalkovič síce vyštudoval chemické
inžinierstvo, ale práve básne obohatili jeho život. Prostredníctvom veršov sa pýta na poznanie a múdrosť poézie. Človek
z jeho slov vycíti prvky nehy: „...a už ma pozdvihujú dve ruky
voňajúce mydlom.“ Zbierka je napísaná voľným veršom, básnik
pracuje s rôznymi metaforami či revitalizáciou frazém, no „na
túto problematiku má Katolícka univerzita skvelého odborníka,
profesora Mlacka,“ pochvaľuje profesor Zambor. Typickým pre
Mihalkovičovu tvorbu je presah, ktorý neskôr začali využívať
aj ostatní básnici. „Mihalkovič mi je blízky hlavne tým, že sa zaoberá problematikou vzťahov a tým, že je súčasne archaický aj
moderný. Verše ako ´netráp sa, nájdeme svoje miesto´, ´ešte len
uvidíme, čo je láska´ alebo ´srdce je vysoko´ osobne považujem
za takmer životné motto,“ povedal Zambor. V závere dodáva, že
aj súčasná mládež môže mať z jeho tvorby osoh: „Mihalkovič je
básnik hodnôt. Aby aj mladým niečo priniesol, je to predovšetkým nasmerovanie na hodnoty. V súčasnej situácii je to veľmi
vážne.“
text: Petra Janeková

Pomáhame deťom s problémami
Centrum špecialno-pedagogického
poradenstva v Novej Bani poskytuje
služby pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
O tom, ako to vyzerá, prišla počas Týždňa
vedy porozprávať Eva Lacková. Dôležitú
úlohu pri výučbe takýchto detí zohráva
podľa nej najmä komunikácia medzi
pacientom a psychológom. Musí byť
maximálne prispôsobená úrovni a druhu
postihnutia, ako aj zníženej kapacite
zmyslov a mentálnej úrovni. Psychológ si
musí byť vedomý toho, že „vystupuje ako
osoba, ktorá chce pomáhať a nie osoba,
ktorá chce hodnotiť alebo karhať“. Pri
deťoch je potrebné vyhýbať sa konfrontácii, pretože na ňu môžu reagovať
citlivo. Dôležité je poznať pacienta, prostredie, v ktorom žije, a aj zdravotný stav
najbližších rodinných príslušníkov. Lacková poslucháčom priblížila aj priebeh
ZUMAG

Týždeň vedy
Na katedre angličtiny nielen
o literatúre
Katedra anglického jazyka a literatúry priviedla študentov počas Týždňa vedy do sveta filmu a literatúry. Na prednáške Dark
Corners and Narrow Lanes of Scholarship, ktorá sa uskutočnila
3. novembra, prednášali  David Levente Palatinus, Katarína
Labudová a Janka Kaščáková. Palatinus vo svojej časti Film Noir
and the Aesthetics of Violence priblížil prítomnosť estetiky
násilia nielen vo filme, ale i v iných druhoch tvorivého umenia.
Postava Frankensteina, napínavé príbehy Sherlocka Holmesa
či diela Dostojevského len potvrdzujú atraktívnosť tohto javu
v spoločnosti. „Istým spôsobom sme týmito vecami jednoducho fascinovaní,“ povedal. Z oblasti kinematografie sa venoval
pojmu Film Noir, pod ktorým možno chápať štýl, nie žáner.
Typické sú gangsterské filmy a úloha vyšetrovateľa či rafinovanej dámy s anjelskou tvárou. Film Noir opisuje mnohé techniky
s kamerou, prácu so svetlom a tieňmi, čo pôsobí na psychiku
divákov. Palatinus tvrdí, že ide predovšetkým o vizuálnu príťažlivosť a dôležitú úlohu zohráva miesto a čas deja. Príkladom
sú nočné ulice plné ponurej nálady alebo uzavreté kancelárske
priestory. Na jednej strane podľa neho diváci gangstrov obdivujú, ba dokonca sa nimi chcú stať, na strane druhej sa ich však
boja. A o tento vyvolaný pocit kinematografii vrátane štýlu Film
Noir ide. Potom sa už poslucháči preniesli do sveta literatúry.
Témou The Doubles in Atwood´s and Carter´s Fiction:
Liberating Effects sa Labudová dotkla špecifickej tvorby Margaret Atwood a Angely Carter. Takzvaná Speculative Fiction
odpovedá na otázku, ako môže prežiť človek v súčasnom krutom svete. Tému s názvom One foot in the grave, the other on
a banana skin – the life and Adventures of Katherine Mansfield
predstavila Kaščáková. Poslucháči sa dozvedeli o novozélandskej spisovateľke a jej živote plnom kontroverzií. Catherine
Mansfield, „žena mnohých tvárí“ písala krátke príbehy. Postavy
v jej dielach boli zväčša ženy, ktoré vtedajšia spoločnosť znevýhodňovala.
text: Elena Bartošová

vyšetrení a spôsob, akým sa zaraďujú
do konkrétnej kategórie pri špecifických
druhoch postihnutia. Priniesla aj praktické ukážky, napríklad správu zo psychologického vyšetrenia alebo postup pri
liečení pacienta postihnutého autizmom.
Lacková priblížila aj rôzne druhy terapií
ako muzikoterapia, canisterapia, hipoterapia či činnostná terapia.
Fungovanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Ružomberku prišiel priblížiť jeho
riaditeľ Jozef Novák s pracovníčkami Janou  Bachanovou a Ľubomírou
Haličkovou. Novák vysvetlil spôsob
spolupráce nielen s rodičmi a deťmi, ale
aj s učiteľmi, výchovnými poradcami.
Bachanová povedala, akými faktormi sa
zaberá pri riešení problémov detí, a to
najmä poznávacími funkciami, motivá-

ciou, hodnotami, potrebami, záujmami,
osobnostným ladením dieťaťa, úrovňou
jeho sociálneho a morálneho vývinu. Špeciálna pedagogička Haličková
sa zaoberá diagnostikou vývinových
porúch učenia, ako je sluchové vnímanie,
rozlíšenie slabík, skúška laterality či
artikulačná obratnosť. Uviedla, že v roku
2000 bolo na Slovensku 33 percent detí
predškolského veku nedostatočne rečovo
pripravených na nástup do základných
škôl. Z posledného výskumu z roku 2006
vyplýva, že 66 percent detí má rečové
problémy. „Z poradne nepríde nový človek, ako si to mnohokrát niektorí myslia.
Dôležitá je tvrdá spolupráca a práca na
sebe. Potom sa môže očakávať nejaká
zmena,“ povedal Novák.
text: Erika Zaťkovičová, Mária Drozdová
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Hľadanie identity

O kultúrnom fenoméne

Identita človeka zaujímala predstaviteľov Katedier
politológie a filozofie, ktorí spoločne uzavreli sériu
prednášok a podujatí organizovaných v rámci Týždňa
vedy na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity. Napriek nižšiemu počtu účastníkov odznelo päť príspevkov. Kolokvium sa konalo v rámci grantu VEGA
a nieslo názov Predstavenie identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii.

Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Günter Grass sa stal témou prednášky, ktorú pripravila počas Týždňa vedy Katedra germanistiky. Adam
Bdžoch, Ladislav Šimon a vedúci katedry Juraj Dvorský sa venovali tomuto významnému a kontroverznému autorovi ako kultúrnemu fenoménu.

Ako prvý vystúpil Miroslav Kuric. Venoval sa problému definície osoby podľa Tomáša Akvinského.
Poukázal na problematickosť definície osoby, ktorá
by úplne vystihla pojem osoby. Zaujímavým faktom je,
že ani Akvinský nemá vo svojom diele jednoznačnú
definíciu osoby, ale prikláňa sa k niekoľkým formuláciám. Ani tie však nepovažuje za absolútne, ale za
správne.
Princípu identity osoby podľa Tomáša Akvinského pri
vzniku ľudského života sa venoval vedúci Katedry filozofie Peter Volek. Nadobudnutie identity prechádza
procesom. Osoba sa formuje postupne od splodenia
cez určité fázy – vegetatívnu, senzitívnu a nakoniec
racionálnu. Každá ďalšia fáza pritom zahŕňa aj
predchádzajúce. K animácii, pri ktorej človek dostáva
špecificky ľudskú racionálnu dušu, nedochádza pri
oplodnení, ale postupne.
Pavol Labuda priblížil problematiku reidentifikácie
osôb, na základe ktorej opätovne rozpoznávame
určitú osobu ako práve tú osobu. Cieľom príspevku
bolo vyjasniť kritériá, ktoré sa pri identifikácii a
reidentifikácii používajú. Labuda sa bližšie venoval
dvom protichodným prístupom, kritériu telesnosti
a psychologickému kritériu a ich miestu v procese
prisudzovania totožnosti danej osobe.

Dôstojnosti a identite osoby na prelome tisícročí sa
venoval posledný zástupca Katedry filozofie Miroslav
Vaško. Problém vidí v popretí ukotvenia pojmu osoby
v kresťanskej metafyzike, vďaka čomu dnes často
dochádza k dehonestácii osoby a odňatiu základných práv jednotlivcovi, či celým skupinám. Nádejou
môže byť koncepcia kresťanského humanizmu Jaqua
Maritaina prinášajúca koncept osoby, kde je dôstojnosť človeka garantovaná Bohom. Svoju identitu
tak človek nachádza v aplikácii rozumu a slobodnej
voľby, v interakcii s ostatnými členmi spoločnosti ako
aj samotným Bohom.

V rámci kolokvia filozofov uviedol svoj príspevok aj
Ivan Koniar z Katedry politológie, s názvom Augustín
o ľudskej prirodzenosti a pôvode politiky. Autor
v ňom prezentoval čiastkové závery štúdie, ktorej sa
aktuálne venuje. Augustín v diele O božom štáte predstavil novú teóriu dejín, odlišné chápanie podmienok
ľudskej existencie, ako aj nový pohľad na úlohu politiky. Cieľom príspevku bolo predstaviť Augustínovu
argumentáciu a širšie dôsledky jeho pesimistickej
antropológie.
text: Michal Hricko
zdroj: Peter Lazor, Ivan Koniar, Miroslav Vaško
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Rodák z poľského mesta Gdansk, Günter Grass, je napriek svojmu
významnému postaveniu v nemeckej a svetovej literatúre na Slovensku
málo známy. Kým v Nemecku tohto autora poznajú už všetci stredoškoláci, u nás je známy až vysokoškolákom, výlučne študentom germanistiky.
Dôvodom neznalosti je nedostatok prekladania tvorby. „Jeho diela treba
viac prekladať do slovenčiny,“ poznamenal Dvorský. Najznámejším románom autora je Plechový bubienok či Mačka a myš, ktoré spolu s tretím
dielom vytvárajú takzvanú „gdanskú trilógiu“. Jej dej je totiž spojený s
jeho rodným mestom Gdansk.

O svojom živote rozpráva Grass v autobiografii Pri lúpaní cibule. Počas
vlády Národných socialistov v Nemecku bol zástancom ich národnostnej
ideológie a už ako 17-ročný sa pridal ku Schutzstaffel (SS). Skutočnosť,
ktorú Grass otvorene pripustil, spôsobila v Nemecku obrovskú polemiku.
„Bol vnímaný ako povojnová morálna inštancia a zrazu vyšlo najavo, že
sám vstúpil do týchto jednotiek,“ spomenul Dvorský.
V istom zmysle ho možno považovať za kontroverznú osobnosť. Spracoval totiž aj témy, na základe ktorých bol dokonca obvinený z pornografie
v literatúre. Podľa Dvorského však ide o uhol pohľadu. „Je otázne, či sa
pozeráme na jeho život, alebo texty,“ povedal. Zaujímavý autor je držiteľom Nobelovej ceny za literatúru a je považovaný za jedného z najlepších spisovateľov.
text: Stanislava Krupová, Elena Bartošová

Jazyk náš každodenný...
Štandardizácia jazyka, etnické práva, právo na materinský jazyk, jazyková
asimilácia menšín, jazykové plánovanie či formy statusu jazyka. Všetky
tieto termíny riešila prednáška Základné otázky jazykového plánovania
a slovenská jazyková situácia, ktorú 4. novembra na Filozofickej fakulte
prezentovala Gabriela Múcsková z Univerzity Komenského v Bratislave.
Prednášku organizovala Katedra slovenského jazyka a literatúry v spolupráci s ružomberskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti
v rámci Týždňa vedy. Stretnutie sa však nenieslo iba v znamení jazykového plánovania či situácie. Múcsková zaujala študentov najmä otázkami týkajúcimi sa dialektov a ich rozdielneho komunikačného využitia
v jednotlivých regiónoch Slovenska. „Myslíme si, že hovoríme spisovne.
Ak však máme regionálne rečové zázemie, tak náš prejav nesie stopy
nárečia. Neuvedomujeme si totiž, že ho vo svojej rečovej výbave máme,“
povedala na margo vplyvu dialektu na spisovné vyjadrovanie človeka táto
dialektologička a tiež spoluautorka Slovníka slovenských nárečí. Diskusia
sa však preniesla od otázok spisovnosti jazyka, cez otázky dialektu až
k otázke novelizácie jazykového zákona. Tá nadobudla platnosť v septembri. „Jazykovedci neboli oslovení ani ku konzultácii, ani aby prezreli tento
zákon a posúdili ho. Je však otázne, do akej miery je úlohou jazykovedy
zasahovať do takejto jazykovo-politickej situácie, alebo byť len jej vonkajším pozorovateľom,“ povedala Múcsková, ktorá pôsobí od roku 2004 aj
ako vedecká tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti. „Myslím si,
že jazykový zákon urobil viac zla, ako dobra. Kým však nemáme v rukách
metodický pokyn, tak zákon vyzerá v poriadku. Čo je však zlé - ľudia si
ho neprečítajú - vezmú si len tú interpretáciu zákona, ktorú im poskytne
ich obľúbený politik,“ zhodnotila kontroverznú novelu jazykového zákona
Múcsková.                                                                                  
text: Oľga Gluštíková
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David Levente
Palatinus odkazuje:

„Majte viac
sebavedomia!“
Zatiaľ, čo sedíme v univerzitnej kaviarni
a vychutnávame posledné dúšky latté,
od vedľajšieho stola počuť bezchybnú
angličtinu. Zahliadneme dobrosrdečnú
tvár akéhosi nového lektora, ktorý čosi
zanietene vysvetľuje svojim kolegom.
„Neznámy“ vraj učí na Katedre anglického jazyka a literatúry a volá sa David
Levente Palatinus. Už len to nezvyčajné
meno vzbudzuje záujem a tak sa s predsavzatím zistiť čosi viac ocitáme v jeho
pracovni.

David prikývol, že jeho priezvisko je
zriedkavé. Palatinus je latinského pôvodu, od ktorého je odvodené aj slovenské
slovo palatín - kedysi kráľov zástupca.
„Levente má zase pôvod v maďarčine
a znamená niečo ako vojak, hoci sa dnes
už veľmi nepoužíva,“ dodal.

Rodák z Miškolca žije už niekoľko rokov
v Budapešti. Na jeho častú neprítomnosť
si on i jeho rodina zvykli. V zimnom
semestri 2008 pôsobil v nórskom Osle
a potom na univerzite v Newcastle.
V oboch krajinách sa venoval predovšetkým výskumu a popri tom prednášal  
niekoľko hodín do týždňa o americkej
kinematografii a modernizme. Keď mu
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jeho bývalá prednášajúca Kathleen
Dubs povedala o voľnom mieste na
ružomberskej univerzite, na ktorej ona
sama pôsobí, ponuku prijal. „Hľadal som
miesto, kde by som mohol vo výskume
pokračovať, pričom som chcel pôsobiť
v medzinárodnom prostredí. Mojím
cieľom je uviesť výsledky výskumu do
praxe. A keďže sú na tunajšej katedre
ľudia, ktorí sa zaoberajú prezentáciou
násilia, gotickou fikciou a podobne,
nerozhodoval som sa dlho. Ide o témy
blízke môjmu výskumu.“

Svetobežníkom sa stal už pred vysokoškolským štúdiom, keď ako hosť
pobudol dva týždne na Oxfordskej
univerzite. Neskôr, počas štúdií na Katolíckej univerzite Petra Pázmáňa v Budapešti, sa cez Program Erasmus dostal na
univerzitu do Holandska. Minulý rok sa
zas zúčastnil medzinárodného sympózia
v austrálskom Sydney. Vďaka častému
cestovaniu sa naučil viacero jazykov.
Okrem angličtiny ovláda taliančinu a má
základy nemčiny a latinčiny. Taktiež pozná zopár slov z francúzštiny a nórčiny
a dokonca sa naňho nalepilo aj čo-to zo
slovenčiny. Väčšinou už vie odhadnúť,
o čom sa ľudia naokolo rozprávajú,
no dohovoriť sa vníma aj tak ako istú
prekážku. „Často sa mi stáva, že keď
chcem napríklad natankovať, obsluhujúci
na benzínovej pumpe nevie po anglicky.
Pri porovnaní s Nórskom je situácia
rozdielna. Angličtina je tam povinná už
od detstva a dokonca ani filmy v televízii
nie sú prekladané do nórčiny. Turisti
nemajú problém komunikovať anglicky
v akejkoľvek oblasti služieb.“ Aj keď
David pokladá práve jazykovú bariéru na
Slovensku za najväčší problém, napokon
sa mu vždy podarilo dohovoriť a túto
záležitosť berie s nadhľadom.
S ľahkosťou sa pozerá nielen na odlišné
pomery krajín, ale aj na rozdielne typy
klímy v miestach svojho doterajšieho
pôsobenia. Hoci je Nórsko kvôli chladnému počasiu a ponurej atmosfére údajne
depresívne, Nórov vníma ako veľmi pria-

teľských ľudí. „Je pravda, že počas zimy
je o deviatej ráno ešte tma a o pol štvrtej
poobede je tma znova, no dá sa zvyknúť
si na to. Nóri sú veľmi príjemní a radi
sa prihovoria aj neznámemu.“ O niečo
rezervovanejší sú podľa Davida Fíni.
„U nich je bežné, že sa v autobusoch nerozprávajú a vládne v nich absolútne ticho.“

A ako sa David vyjadril k porovnaniu
domácich študentov so zahraničnými?
„Rozdiel nie je žiadny, pretože jedni aj
druhí sa sťažujú, že toho majú veľa,“
skonštatoval s úsmevom na tvári. Negatívom tých našich je však podľa jeho
slov nedostatok sebadôvery. „Vo Veľkej
Británii či Nórsku sú študenti zvyknutí
vyjadrovať sa a formulovať svoje názory.
Sú kritickí voči tomu, o čom sa učia.“
Na druhej strane však pripúšťa, že rolu
zohráva aj samotný vzdelávací systém.
V spomenutých krajinách majú študenti
menej predmetov, vyberajú si jeden
hlavný a v semestri mávajú štyri až päť
skúšok. „Skúšky sú však veľmi náročné,
každá trvá tri či štyri hodiny. Podstata
však nespočíva v opakovaní toho, čo sa
prednášalo, ale v kritickom pohľade na
danú problematiku.“ Podľa Davida práve
takéto požiadavky nútia študentov tráviť
väčšinu svojho času v knižnici. „V Nórsku
sa vám dokonca môže stať, že ak do knižnice nedôjdete do deviatej hodiny rána,
nenájdete miesto na sedenie.“
Medzi Davidove záľuby patrí jednoznačne kinematografia, ktorou sa zaoberá už
roky. Žiadny z filmov však nepovažuje za
najlepší. „Mám veľa obľúbených filmov
rovnako ako aj veľa obľúbených kníh.“

Napokon, viac o filmoch sa možno
dozvedieť každú stredu na jeho prednáškach British Cinema Class. Srdečne na ne
pozýva všetkých študentov a odkazuje,
aby sa nebáli prejaviť svoj názor, na
ktorý majú právo. „Rovnako majú právo
mýliť sa. Sú tu predsa práve preto, aby sa
niečo naučili.“
text: Peter Kováč, Elena Bartošová
foto: archív Davida Levente Palatinusa
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Šport je pre mňa relaxom
V siedmich rokoch sa, napriek tomu, že nevedela plávať, posadila
do lode. Odvtedy má na svojom konte tituly Majsterky Európy,
sveta. Na krku jej visela aj olympijská medaila. Dvakrát. Je to najúspešnejšia ženská športovkyňa na Slovensku. A aj napriek svojim
úspechom sa v čase najväčšej slávy prihlásila na vysokú školu
a úspešne ju absolvovala. Elena Kaliská.

Po olympiáde v Pekingu bol okolo Vás
mediálny ošiaľ. Veľa rozhovorov, fotení. Nelezie to trochu na nervy, keď je
toho priveľa? Alebo je stále príjemné,
že sú ocenené Vaše úspechy?
Sú chvíle, keď je to do určitej miery nepríjemné. Treba sa s tým zmieriť, snažiť
sa vyjsť v ústrety médiám. Na druhej
strane si myslím, že je dobré, keď je
takýto športový úspech zviditeľnený.

Od siedmich rokov sa venujete vodnému slalomu. Ako to vlastne začalo?
Posadili Vás do lode a povedali Elena
skús pádlovať, alebo tam bola najprv
nejaká príprava na suchu, keďže
ste v tom čase ešte nevedeli plávať?
Nebáli ste sa?

Rešpekt tam bol. Keď sa človek prihlási
na vodný slalom, v prvom rade sa dávajú základy pádlovania, ako sa správne
nastupuje do kajaku. Do lode sa nasadá
po vysvetlení všetkých technických
prvkov a „prípravkár“ musí mať na
sebe plaveckú vestu. Keď má niekto
problém s plávaním, tak sa to dá počas
zimy za pomoci trénerov naučiť.

Bola to skôr zábava, alebo ste si už
vtedy mysleli, že môžete dosiahnuť
takéto úspechy?

V detskom veku si človek neuvedomuje, čo chce od života, kde jeho cesty
povedú. Aj v mojom prípade to tak bolo.
Každé dieťa je také, že uteká na všetky
strany, chce všetko spoznávať, získavať
nové skúsenosti. Ja som sa venovala
aj iným športom. V desiatich rokoch
som sa musela rozhodnúť, kde moje
kroky povedú. Vybrala som si vodný
slalom. Impulzom pre mňa bolo aj to,
že sa vodný slalom v roku 1982 opäť
stal olympijským športom. Výrazne to
pomohlo nášmu športu. Zlepšili sa podmienky a zabezpečenie. Všetci preteká-
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ri, vrátane mňa, sme dostali pred seba
výzvu vybojovať si v budúcnosti účasť
na olympijských hrách.

V reprezentácii ste od roku 1993. Výraznejšie úspechy prišli až po desiatich rokoch. Nemali ste niekedy počas
týchto desiatich rokov chuť skončiť
kariéru?
Tento šport ma veľmi baví. Ľudia, ktorí
sa pohybujú vo vodnom slalome sú
veľmi príjemní a myslím si, že to tak aj
naďalej ostane. Určite je ťažké prechádzať krízami a športovými neúspechmi.
Na druhej strane si myslím, že niekedy
môže neúspech potlačiť športovca ďalej, aby bojoval a nevzdával sa. Hodiny
alebo roky driny sa musia raz prejaviť.

Môžeme povedať, že u Vás bola najväčšia kríza po olympiáde v Sydney,
keď ste nezískali medailu? Po tomto
neúspechu Vám pomohla aj Štepánka
Hilgertová, ktorá Vás presvedčila, aby
ste pri tomto športe ostali.

Áno, je to pravda. Rok 2000 bol pre
mňa kritický, krízový. V tomto roku som
brala samé štvrté miesta. Nielen ja, ale
aj všetci okolo očakávali, že by mi to
už mohlo vyjsť. Šport vie byť aj pekný,
vie aj zobrať, aj dávať. V tej chvíli to
vo mne vrelo rôznymi smermi. Vďaka
ľuďom, ktorí sa okolo mňa pohybovali,
aj Štepánke Hilgertovej určite veľmi
vďačím za to, že som sa nevzdala
a začala som bojovať ďalej. Keby mi
niekto povedal, že o ďalšie štyri roky sa
môžem stať olympijskou víťazkou, tak
by som tomu neverila. Realitu máme tu
a určite som veľmi rada.

Aké pocity sú na štarte? Registrujete
okolie alebo ste úplne zahľadená do
seba a sústredíte sa? Viete, aké je poradie, či treba ísť na istotu alebo stále
idete naplno? Napríklad na olympiá-

de v Pekingu ste vedeli, že Štepánka
urobila „eskimáka“?
Budem hovoriť sama za seba. Neviem
ako to robia ostatné dievčatá. Ja sa nesnažím pozerať, ako idú moje súperky
predo mnou. Snažím sa čo najlepšie
skoncentrovať na moju jazdu, ktorá ma
čaká a nevnímať okolie, aby som nevyšla z koncentrácie. Keby som na chvíľu
vypla, tak by sa mi to mohlo, obzvlášť
na tejto trati, vypomstiť.

Aký typ kanálov Vám najviac vyhovuje?
Prírodná voda má svoje čaro. Umelý
kanál je vybudovaný na báze rôznych
prekážok, s ktorými sa dá pohybovať
alebo sú natrvalo postavené. Kanál je
nevyspytateľný v tom, že pri stavbe
týchto prekážok sa dokážu spraviť rôzne valce, vlny, rozhrania, že sa dokážu
meniť. Niekedy je to nevýhoda, lebo
tým, že sa to mení, je reakcia niekedy
iná ako u druhého. Aj kanále sú ťažké,
ale aj prírodná voda dokáže byť zradná.

Na ktorý kanál máte najlepšie spomienky a ktorý je podľa Vás najťažší?

Najťažší bol určite teraz v Pekingu. Ten
bol momentálne najťažším na svete a
aj stále je. Ak ho už nezrušili. Určite, že
sú ťažké aj naše na Slovensku v Čuňove
alebo v Grécku v Aténach. Je veľmi dobré, že sa po celom svete stavajú nové
kanály a tým pádom pribúdajú aj nové
preteky na nových tratiach a človek
tak získava na každej novej vode nové
skúsenosti a nové poznatky.      

Aké je finančné zabezpečenie vodného slalomu na Slovensku? Ľudia by si
mohli myslieť, že dvojnásobná olympijská víťazka má veľa peňazí, nemusí
do konca života nič robiť.

Nie je to tak. Nie sme šport ako napríklad golf alebo tenis. My sme podstatne
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nižšie, čo sa týka zabezpečenia mojej
športovej prípravy. Myslím si, že som
veľmi dobre zabezpečená. Odvíja sa
to od mojich výsledkov v danom roku.
Na finančnom zabezpečení sa podieľa
ministerstvo školstva, rezort Dukla
Banská Bystrica a klub KTK Liptovský
Mikuláš. Ja sa nemôžem vôbec sťažovať,
moja príprava je veľmi kvalitná a veľmi
dobre zabezpečená.

Ako je to u mladých pretekárov? Všetky náklady musia hradiť rodičia alebo
je tam systém na podporu mládeže?
Je vytvorený projekt. Máme v kluboch
výber talentovanej mládeže, o ktorý sa
starajú vybraní tréneri. Sú postavení
podľa výkonnosti a každý je podľa toho
hodnotený. Niektoré veci (lode, pádla,
oblečenie) zostávajú aj po nás.

Mohli by ste priblížiť, čo znamená
trénovať na profesionálnej úrovni?

Moje tréningy sú dvojfázové, niekedy
trojfázové. Záleží, v ktorom období.
V zime je to trochu o niečom inom. Je
tam telocvičňa, bežky, posilňovňa. Je to
zamerané na kondično-silovú prípravu, z ktorej čerpám v sezóne. V letnej
sezóne je čas trávený hlavne na vode,
občas v posilňovni alebo v teréne, keď
sa človek ide prebehnúť.

Vrátim sa k tej zimnej príprave. Vy
hrávate aj hokej. Nerozmýšľali ste, že
by ste reprezentovali Slovensko aj na
zimnej olympiáde?

Áno, hrávam hokej, nie je to tajomstvom. Hrávam ho viac-menej pre
spestrenie mojej zimnej prípravy. Čo sa
týka zimných olympijských hier, na jednej strane je to určitá výzva. Na druhej
strane si myslím, že mám strašne ďaleko od tých dievčat. Hrajú to už niekoľko
rokov. Sú podstatne zdatnejšie, technic-
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ky vyspelejšie ako ja v tejto oblasti. Ja
nikomu nebudem brať miesto, nech si
to rozdajú ony medzi sebou a nech tam
idú tie najlepšie.

Ste dvojnásobnou olympijskou víťazkou, majsterkou Európy, majsterkou
sveta, máte ešte nejakú motiváciu? Čo
Vás ešte ženie dopredu?

Motivácia sa vždy nájde. Udržať sa
medzi svetovou elitou, medzi prvou desiatkou je vždy veľmi ťažké. V dnešnej
dobe konkurencia nespí. Prichádzajú
nové tváre, nové mladé dievčatá. Musím
aj ja trochu viac na sebe pracovať ako
v minulosti. Pre mňa je vždy výzvou,
držať sa medzi elitou.

Šport človeku veľa dáva, ale aj veľa berie. Dominujú tie pozitívne stránky?
Dal mi veľa nových skúseností, poznala
som veľa nových ľudí, spoznávam stále
nové krajiny rôznych svetadielov. Ak by
som nerobila šport, tak takéto niečo by
sa mi nepodarilo. Čo mi zobral? Možno,
že tú mladosť. Nemohla som sa ísť
vyšalieť s dievčatami a chlapcami, ako
moje rovesníčky.

Ktorý moment vo Vašej doterajšej
kariére možno označiť za naj, kedy ste
mali najlepší pocit?
Pre mňa bola najlepšia sezóna v roku
2004, keď mi všetko vychádzalo. Mala
som veľké športové šťastie. Takže určite ten rok 2004.

Čomu okrem športu venujete najviac
času?
V podstate šport je pre mňa relaxom.
Keď je možnosť navštívim divadlo,
kino, rada si prečítam dobrú knižku
alebo počúvam hudbu.   

Ako ste zvládali chvíle v škole?
Zvládať tréningy, školu? Pred dvoma
rokmi ste úspešne ukončili vysokoškolské štúdium na UMB v Banskej
Bystrici. Ako sa to dá všetko stíhať?
So spoluprácou s profesormi, rôznymi
konzultáciami. S týmto až taký veľký
problém nebol. Aj ja som musela niekedy zabrať viac ako v minulosti, ale vždy
sa to dalo skĺbiť, aby boli obe strany
spokojné.

Nemali ste pocit, že je zbytočné študovať vysokú školu?
V dnešnej dobe je ten vysokoškolský
titul potrebný. Vždy treba myslieť na
zadné dvierka. Šport nebudem robiť
do konca života. Môžu prísť rôzne
zranenia, úrazy, ktoré by mi nedovoľovali venovať sa ďalej tomuto športu.
Je dobre mať niečo v rukách, aj keď
možno sa nebude robiť v tom vyštudovanom fachu.

Rozmýšľali ste niekedy v detstve o nejakom inom povolaní? Čo by robila
Elena Kaliská, ak by nebola vodnou
slalomárkou?
Ja som bola odmalička športovo založená. Mojim snom bolo byť učiteľkou
telesnej výchovy. Uvidíme, či prídem
do školstva alebo ostanem pri vodnom
slalome.

Takže, čo do budúcnosti? Ešte určite
olympiáda, ak zdravie vydrží?

Ak zdravie vydrží, áno. Budem sa snažiť, aby moje výsledky boli čo najlepšie
a v roku 2012 sa budem snažiť zabojovať o olympijskú miestenku.

text: Andrej Korim, Veronika Folentová
foto: autori, zimbio.com
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Madonna osladila Prahu

Ľuďom chceme
odovzdať,
čo v nás je

Cestovať dlhé hodiny do iného štátu len
kvôli tomu, aby ste si pozreli dvojhodinový koncert a vrátili sa späť, sa môže zdať
na prvé počutie trochu pritiahnuté za
vlasy. My sme však neoľutovali ani len na
sekundu. Madonna svojím vystúpením
v Prahe nesklamala a dala sľúbené. Odchádzali sme lepkaví a sladkí. Doslova...

Skupina Gladiator pred pár dňami absolvovala úvodnú časť svojho
turné s názvom Gladiator&Taktici Tour. O turné, ale aj novom albume
Hlavu maj hore sme sa rozprávali s Mikom Hladkým.
Po vystúpení predskokana DJ Paula
Oakenfolda a takmer hodinovom meškaní, sa na pódiu konečne zjavila kráľovná
popu. Vo veľkom štýle, rozkročená na
kresle v tvare M, otvorila šou piesňou
Candy Shop. Fascinujúcou tanečnou
choreografiou a spevom naživo od
prvých chvíľ dokazovala, že väčšinu svojich mladších kolegýň dokáže strčiť do
vrecka i dnes. Nasledujúcu pieseň Beat
Goes On odspievala v staručkom bielom
kabriolete, potom už „na vydýchnutie“
siahla po gitare.

Počas nasledujúcich 115 minút Madonna
prekvapovala či šokovala každou skladbou. Nechýbala pocta, vtedy čerstvo
zosnulému, Michaelovi Jacksonovi,
videoprojekcia významných politických
lídrov, počas ktorej spievala „Save the
world“ i vášnivé bozkávanie s tanečníčkou. Živelnosť prejavila pri piesni Into
The Groove, počas ktorej sa v červenej
minisukni točila okolo tyče priamo nad
mixážnym pultom. Hitom Give It 2 Me
v závere strhla celý dav, medzi ktorý sa
na chvíľu i vybrala, za čo sa jej odvďačil
skandovaním povestného „get stupid,
don’t stop it“.
Praha padla Madonne k nohám a tá sa jej
postarala o kultúrnu udalosť roka.  
text: Peter Kováč
foto: twinkleboi.com

BLUES

Vokálno – inštrumentálny žáner sa
zrodil v USA ako moderné spracovanie
spirituálov (chválospev a náboženská
hudba) a ľudovej kultúry černošských
otrokov. Vyvíjal sa súbežne so štýlmi ako
jazz a country a pritom sa stal špecifickým práve svojou atmosférou. Výraz
„I'm blue“, ktorý používali otroci z okolia
rieky Mississippi, nemá nič dočinenia
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Na slovenskej hudobnej scéne ste
populárna skupina, ktorú majú ľudia
radi a preto sa tešia na koncerty. Čo
Vás dokáže na koncertoch najviac
vyburcovať a navodiť dobrú náladu?
My sa vyburcujeme už pred koncertom. Vždy ideme na pódium s tým, že
sa na to všetko tešíme. Ľuďom chceme
odovzdať, čo v nás je. Keď vidíme, že sa
bavia a majú chuť sa zabávať, tak nám
to pomôže. Vieme, čo od nás očakávajú
a my im to chceme na koncerte dať.
Ide vlastne o vzájomné spoznávanie
a poznanie. Myslím si, že za tie roky sa
poznáme navzájom.

Ak sa baví skupina, zabávajú sa aj
ľudia v hľadisku. Platí to aj obrátene?
Ako vnímate samotnú atmosféru, šou
koncertov a rozbúrených fanúšikov?

Výborne. Ja sa veľmi teším vždy, keď
ľudia idú s nami, že to pulzuje na jednej
i druhej strane. Myslím, že v tom máme
dobrú základňu fanúšikov, ktorá (lebo
sa viaže na základňu) stojí pri nás.
Chceme si ich uctiť, alebo niečo pre
nich spraviť. Momentálne robíme krst
albumu a tento krát sme sa rozhodli pokrstiť album Hlavu maj hore,
keď z davu vytiahneme náhodného
fanúšika, ktorý nám ho pokrstí. Takým
krokom sme sa chceli zavďačiť fanúšikom. Pre ľudí robíme akcie, ktoré sú

s farbou. Fráza pochádza z mýtov o modrých démonoch, ktorí vraj odoberali
dobrú náladu a navodzovali smútok. Ak
je teda hudobník „blue“, znamená to,
že je smutný a precitlivený. Od tej doby
prešiel blues dlhú cestu a umelci ho
variovali s mnohými hudobnými štýlmi
a nástrojmi. Forma skladieb je však ojedinelá v použití taktu, rytmickej stránky

uverejnené na našej alebo fanklubáckej
stránke.

Ako skupina ste odohrali viacero
úspešných turné. Utkvel Vám v pamäti
nejaký nezvyčajný zážitok z príprav
alebo samotného koncertu, na ktorý
radi spomínate?
Každý jeden dobrý koncert je vždy
kvalitným zážitkom, ktorý mi aj rok,
dva ostane v hlave. Rád si pospomínam
na nejaký festival, presne si vybavím
atmosféru. Minulý rok boli výborné
festivaly, tento rok tiež. Na každý jeden
si viem spätne spomenúť. Na konkrétny
zážitok si nespomínam, skôr na fauxpaux, keď Maroš raz spadol z pódia.
Hrali sme v Bratislave na nejakých
internátoch. Bolo tam členité pódium
a tma. Marošovi sa podarilo stúpiť
vedľa a odrazu na pódiu ostalo veľa
miesta. Veľký rachot basgitary, tak sme
sa všetci pozreli, čo sa stalo. To bola
taká úsmevná príhoda. V podstate to
som si zapamätal a celá kapela na to
dlho spomíname.

Počas turné vládne hektickejší spôsob
života. Ako trávite voľné chvíle pred
koncertom, máte čas na odreagovanie?
Máme svoje predkoncertné rituály. Vždy po zvukovej skúške ideme
nájsť dobrú reštauráciu v meste, v

a taktiež harmónie. Nedá sa opísať do
detailu, ale najzákladnejšia štruktúra
je hrávaná v trojdobom rytme, ktorý je
spájaný do štvortaktovej slučky. Používa takzvanú modifikovanú bluesovú
stupnicu a harmonicky je zjemňovaná
a odľahčovaná použitím obohacovaných
septakordov. Najtypickejším znakom je
však nepresné frázovanie a vedomé vy-
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Novodobý Jánošík
Mnohé diskusie o ňom hovoria, že je
novodobým Jánošíkom, českí susedia sa
domnievajú, že je to heparínový vrah.
Hoci sú to len postavy z filmového sveta
zázraku, v každej z nich zanecháva niečo
zo svojej duše, niečo zo svojej charizmy Václav Jiráček.

ktorom sme. Chceme si vychutnať jeho
atmosféru, ideme sa niekam pozrieť.
Opýtame sa domácich, čo by nám vedeli
poradiť. To je náš rituál, ktorý sme si
zaužívali. Potom, samozrejme, záleží na
tom, či ostávame v meste. Ak áno, nejdeme rovno spať na hotel, ale snažíme
sa pobrázdiť mesto. Radi spoznávame
slovenské mestá a ulice.

Čo čaká Gladiator po šnúre koncertov? Bude to už pre rok 2009 všetko
alebo Vás verejnosť ešte niekde uvidí
a bude počuť?

Máme novú pesničku - Neviem Ťa nájsť.
Veľmi dobre sa jej darí v rádiách, takže
ju nechceme umelo sťahovať. V zálohe
sú pripravené ďalšie single. Budeme
točiť klip na jednu z piesní Hlavu maj
hore alebo Perfektný svet – duet s Darou Rolins. Ešte sme si nevybrali.
text, foto: Dominik Pračko
text: Tomáš Ilečko

padávanie z rytmu. Texty bluesových
skladieb nebývajú zložité, môže ísť doslova o niekoľkoslovné popevky. Blues
je hudba sprevádzaná najmä gitarou,
ústnou harmonikou, ale aj elektrickým
organom a inými nástrojmi. Za najväčších priekopníkov bluesového štýlu sa
pokladajú gitarista B. B. King, alebo
hudobný skladateľ Duke Ellinghton.
ZUMAG

Svet umenia tohto mladého muža najprv
zlákal štetcami a plátnom. O niečo neskôr
vymenil maľovanie za divadlo a nastúpil
na DAMU, teda Akadémiu múzických
umení v Prahe, ktorú aj úspešne dokončil. Jeho cieľavedomosť a šikovnosť sa
naplno prejavili už v roku 2001, kedy aj
so spolužiakmi založil nezávislý divadelný súbor Letí. Popri vernosti divadelným
doskám dostal chuť aj na niečo filmové.
Pozorný divák ho môže uvidieť v postave
mladého šľachtica Arna von Lievena vo
filme Krěv zmizelého (2005), po ktorom
ho novinári neskromne  nazvali rozprávkovým princom. Po uvedení filmu
Na vlastní nebezpečí (2008), v ktorom si
zahral výbušného Dominika spôsobujúceho svojej balkánskej výprave samé
problémy, sa stal zakomplexovaným
mužom. Aj ďalšia jeho postava v titule
Hlídač č. 47 je plná rozporuplnosti a citlivosti. Ako hrobár Ferda pôsobí na svoje
okolie odstrašujúco a len ťažko si vytvára
s dedinčanmi bližšie puto. Počas týchto
dvoch filmov pod taktovkou Filipa Renča,
si vyslúžil mnohé kritiky týkajúce sa nedostatkov dôveryhodnosti jeho postáv.
Možnosť, ako si napraviť reputáciu, sa
mu naskytla vo veľkofilme Jánošík: Pravdivá história, v ktorom získal hlavnú rolu.
Počas dlhoročného natáčania sa nechal
unášať prúdom harmonickej histórie
a vďaka tomu ho môžeme vidieť v bezprostrednosti, ktorá je dokonale auten-

tická a ľahko uveriteľná. Hoci natáčanie
filmu postretlo viacero problémov ako
nedostatok financií či zmeny producentských miest, po siedmich rokoch predsa
len uzrel svetlo sveta a urobil dobre. Inak
by sme prišli o neobyčajné podanie obyčajného zbojníka presláveného mnohými
legendami a mýtmi.
Po historickom veľkofilme dostal Václav
chuť na niečo, v čom by ukázal inú a originálnu výpoveď svojej profesie a v čom
by nazrel do hĺbky svojich emócií. To sa
mu splnilo v postave psychicky narušeného Hynka vo filme Hodinu nevíš. V Česku vyvolala táto snímka kontroverzné
prijatie, veď o psychopatoch zabíjajúcich
priamo v nemocnici sa toho ešte veľa
nenatočilo, a úloha spasiteľa rozhodujúceho o smrti, je veľkým lákadlom pre
filmových fajnšmekrov.
Nemožno uprieť, že Václav si vyberá
netradičné a svojské postavy, ktoré len
odzrkadľujú kvalitu filmov a nesnažia
sa o zaškatuľkovanie výnimočných hereckých kvalít. Môžeme len dúfať, že sa
z obrazoviek nestratí príliš rýchlo...
text: Katarína Kováčiková
zdroj: csfd.cz
foto: i.idnes.cz

Zombieland

Komédia / Horor
Réžia: Ruben Fleischer

Jeden nakazený hamburger a svet sa
zmenil na živý cintorín. Všade pobehujú
zombíci bažiaci po čerstvom mäsku. Prežilo už len pár zdravých jedincov, ktorí
by si svoj život radi udržali čo najdlhšie.

či „jedálenské“ zombie-scény, inak dosť
prehnané a nechutné, no občas až zvrátene vtipné, si môžu vybrať svoju daň.

Zombieland je hororová komédia so
štipkou romantiky a akcie. Trajler vyzeral
nádejne a divák si tak pomaly mohol začať utierať sliny nedočkavosti. Následne,
po zhliadnutí prvých scén, sa udeje jedna
z dvoch vecí. Po prvé, buď sa pohodlne
usadíte do kresla a budete netrpezlivo
očakávať čo príde, alebo po prvej krvavej
scéne sa vám dvihne žalúdok a ostávajúca
časť filmu vám už nepovie nič. Sú teda
dve možné varianty, keďže striekajúca krv

Tematika zombie je dnes už okukanou
záležitosťou. Je takmer nemožné priniesť
v tejto oblasti niečo nové. Zombieland
síce nie je veľkou výnimkou, ale je nutné
dodať, že na rebríčku by sa umiestnil nad
priemerom. Vďačí za to najmä hereckým
výkonom, hudbe a v neposlednom rade,
niektorým skutočne vtipným scénam.
Takže ak máte chuť na krv, zbrane a pravidlá na prežitie, pozrite si Zombieland.
V kinách od 10. decembra.
text: Ivana Fedorková
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George Orwell: 1984
George Orwell zažil koniec anglického
koloniálneho systému, prvú i druhú
svetovú vojnu. Bol svedkom nástupu
ruského komunizmu, talianskeho fašizmu a nemeckého nacizmu. Začlenil sa ku
stúpencom slobody uctievajúc si ju v jej
najčistejšej podobe a svojimi knihami sa
začlenil medzi bojovníkov proti totalitarizmom: „Sloboda je slobodne vyhlásiť,
že dva a dva sú štyri. Ak to platí, všetko
ostatné z toho vyplynie.“

puje jedinec, ktorý sa svojím nezávislým
myslením stáva postrachom všetkých
straníkov. Hlavný hrdina, Winston
Smith, pracuje na Ministerstve pravdy.
Jeho úlohou bolo mazať, prepisovať a
upravovať fotografie, novinové články a
všetky dokumenty tak, aby zodpovedali
„pravdivým“ vyhláseniam Strany: „Všetko
sa rozplývalo v hmle. Minulosť sa vyhladila, na toto vygumovanie sa zabudlo, lož sa
stala pravdou.“

Jeho kniha s názvom 1984 odkazuje na
temnú budúcnosť, ktorá čaká ľudstvo
zbedačené vojnami. V socializme patrila
ku hŕstke kníh, ktoré boli pre svoj antitotalitný náboj  vyradené z knižníc a pre
bežného čitateľa sa tak stali nedostupné.

Príbeh pripomína Stendhalov román
Červený a čierny. Vykreslenie lásky
Winstona s Júliou, jeho spolupracovníčkou, na kontraste čiernej spoločnosti.
K ovládaniu más pomáhajú i televízne
obrazovky, pomocou ktorých pracovníci
ministerstiev vidia,  čo robia občania
Oceánie v  danej chvíli. Majú ich zabudované doma, v práci, na uliciach: „Nie,“
povedal tak trochu sľubnejšie, „nie, to je
svätá pravda. Pod kožu sa ti nedostanú.
Ak dokážeš cítiť, že zostať ľudský stojí za

Mottom národa Oceánie sa stali: „VOJNA
JE MIER“, „SLOBODA JE OTROCTVO“,
NEVEDOMOSŤ JE SILA“.
V šedom dave súdruhov, ktorí boli ovládaní „Veľkým bratom“ a Stranou, vystu-

Kate Mosse či Kate Moss??
Mohlo by sa zdať, že ide iba o slovnú
hračku. Kto však vie a pozná, ľahko zistí
rozdiel. Ide totiž o dve svetoznáme osobnosti, ktoré si môžu podať ruky. „Ahoj,
volám sa [Kate Moss].“ Existujú však
minimálne dva očividné rozdiely. Jedna
je spisovateľka a druhá modelka. Jedna si
k menu pripája priezvisko Mosse, tá druhá „e“ vypúšťa. Ak niekto tipoval, že reč
bude o známej spisovateľke, mal pravdu.
Kate Mosse sa narodila 20. októbra 1961
v Západnom Sussexe, v Anglicku. Spolu
so svojím manželom, Gregom Mosseom,
tvoria spisovateľský tandem, z ktorého je
známejším elementom v literárnych vodách práve Kate. Zaujímavý bol „postup“,
akým sa dostali do stavu manželského.
Poznali sa mnoho rokov, dokonca ešte zo
školských čias. Po škole sa stratili jeden
druhému z dohľadu a až po opätovnom
stretnutí sa znovu našli. Tým spojovacím
bodom bolo stretnutie „train by chance“.
Dnes spolu vychovávajú dve deti, chlapca
Felixa a dievča Marthu. Striedavo sa
nachádzajú v Západnom Sussexe a vo
francúzskom meste Carcassonne, kde
vlastnia usadlosť. Práve do Carcassone
zasadzuje Kate fiktívne deje svojich
románov najčastejšie.

Kate Mosse navštevovala Chichester High
School, neskôr New College v Oxforde.
Po štúdiách pracovala sedem rokov vo
vydavateľstve. V súčasnosti, okrem spiso-
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vateľského napredovania, píše stĺpčeky
pre britské týždenníky British book,
The Bookseller a tiež pre The Times,
The Sunday Times, Guardian, Independent a Financial Times. Môže sa pochváliť aj vlastnou televíznou šou na britskej
stanici BBC, v ktorej hosťujú svetoznámi
spisovatelia ako sú Paolo Coelho alebo
Joanna Trollope. Je zakladateľkou a spoluzakladateľkou viacerých nadácií, ale
najmä je čestnou riaditeľkou nadácie
Orange Prize for Fiction. Okrem toho je
členkou Kráľovskej spoločnosti pre umenie. Jej umelecko-literárnu prácu ocenili
titulom European Woman of Achievement (2000).

Začiatok jej kariéry môžeme spresniť
na rok 1996, keď vydala svoju prvotinu
s názvom „Eskimo kissing“. Ústrednou
postavou je adoptovaná mladá žena,
ktorá hľadá svoj stratený pôvod. Prvotinu
nasledovalo dielo z trocha iného súdku,
ktorým bol thriller „Crucifix Lane“
(1998). Ďalšie dve knihy „Becoming
a mother“ a „The House: Behind the
Scenes at the Royal Opera House, Covent
Garden“ sú opäť odlišné, zastupujú
non-fiction. Zlomové dielo jej kariéry,
ktoré ju dostalo do povedomia širokých
más, vyšlo v roku 2005. Labyrintom –
už aj v slovenskom preklade - úžasne
vystihla  kauzálny vzťah medzi akciou
a rekciou. Nič, čo sa stane v akomkoľvek
čase,  totiž neostane bez následkov. Na

to, aj keď to nepovedie k nijakému skutočnému výsledku, tak si ich porazil.“

V diele je zakomponovaných veľa filozofických odkazov, ktoré nútia čitateľa
rozmýšľať. Dobrodružstvo a napätie
skrývaných citov a myšlienok vrcholia
zatknutím a prevýchovou Winstona a
Júlie na Ministerstve lásky: „Chvíľami
to nemalo konca kraja, až sa mu zdalo
kruté, zvrátené a neodpustiteľné nie to, že
dozorcovia ho neprestávajú mlátiť, ale že
sa nemôže prinútiť stratiť vedomie.“
Záver vrcholí úplne inak, než by ste predpokladali. Práve napätie a vyostrovanie
deja robia z tejto knihy neopakovateľný
čitateľský zážitok. Konštatovanie hlavného hrdinu tak nadobúda oveľa konkrétnejšiu podobu: „Stretneme sa na mieste,
kde niet tmy.“
text: Igor Hažík

knižných pultoch láka titulnými slovami
„Tri tajomstvá. Dve ženy. Jeden grál...“ Labyrint je prvou knihou z trilógie angd´oc.
Pokračovaním trilógie je Hrobka, ktorá
je založená na rovnakom princípe ako
Labyrint. Najnovšia kniha, ktorá na
Slovensko ešte nedorazila, „The Winter
Ghosts“ (2009), nie je, ako by sa zdalo,
zavŕšením tejto trilógie, ale akýmsi retardérom pred skutočným „uzatvorením
kruhu“. Podľa slov spisovateľky sa bude
niesť vo vojenskom duchu a vyrozpráva
nevšedný príbeh. Na otázku, čo ju k tvorbe inšpiruje, odpovedala, že sú to lesy,
prostredie, ľudia a ich história, ale najmä
krajina juhozápadného Francúzska.
V roku 2008 navštívila Kate Mosse
v rámci svojho turné aj Slovensko. Uskutočnila sa autogramiáda, prednáška aj
rozhovor. Verní čitatelia dúfajú, že Kate
sa z labyrintu nápadov a popísaných
stránok nikdy nevymotá.

text: Lenka Ptáčková
zdroj: fantasticfiction.co.uk, katemosse.com
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Ten, ktorý všetko vie
Bože, ako ten čas letí! Koľko to už je?
Osemdesiat? Deväťdesiat? Sto? Pre niekoho úplne bezvýznamné čísla, no keď
poviem, že znamenajú môj vek, určite sa
stanú oveľa zaujímavejšími. Lenže čo je
to sto rokov pre mňa? Sto letokruhov v
mojom vnútri? Mladosť, vlastne, v prepočte na ľudské jednotky Kristove roky...
Veď stromy ako ja sa dožívajú oveľa
vyššieho veku, pokiaľ ich ľudia nevytnú
skôr, než skonajú samy.

Aj keď je to už poriadne dávno, čo ma
malý chlapček vložil na toto miesto,
pamätám si každý detail, akoby to bolo
včera. Chlapec mal oblečené modré
námornícke tričko a krátke nohavice.
Spod slameného klobúčika mu vykúkali
ryšavé vlásky rovnakej farby ako pehy na
drobnom nose. Rukami vydlabal do zeme
dieru, opatrne a s láskou ma vložil dnu
a zahrnul hlinou. Z malých kamienkov
postavil akúsi barikádu, aby ma chránila
pred nebezpečenstvom nevšímavých
okoloidúcich. Nebolo jedného dňa, kedy
chlapček neprišiel. Vždy nabral
z neďalekého potoka čerstvú vodu, ktorá
aspoň trocha zmiernila páľavu sálajúcu
zo slnka, cez zimu zasa striasal zo mňa
snehovú pokrývku, aby nepolámala ešte
slabé a mladé konáre. Takto to šlo, veru,
dlhé roky.
Až raz prišiel chlapček, vlastne, už urastený mladý muž, vysmiaty od ucha
k uchu v sprievode krásnej slečny.
Usadili sa v tieni mojej bohatej koruny
a viedli dlhočizný rozhovor o svojich
zážitkoch. Dievčina, oblečená v červených šatách s bielymi bodkami, hľadela
na mladíka modrými očami, v ktorých sa
odzrkadľoval obdiv a láska. Rozprávali
sa nekonečne dlhé hodiny a kŕmili jeden
druhého červenými jahodami, ktoré dievča vytiahlo z malého prúteného košíčka.
Keď posledné teplé lúče slnka pohládzali
moje listy a vtáky poskrývané v korunách stromov začali svoje hlasy prispôsobovať nočnej panoráme, chlapec
nastokol dievčine zlatý prsteň s modrým
očkom. Ona, so slzami radosti v očiach,
hodila sa mu okolo krku. Na znak svojej
veľkej a šťastnej lásky bolestne vryli do
mojej kôry srdce s iniciálami.
To bolo naposledy, čo som svojho dobrodinca a priateľa videl a hoci už odvtedy
prešlo veľa času, nikdy nezabudnem.
Dnes je všetko iné. Neviem povedať, či
sú zmeny, ktoré nastali, pozitívne. Jedno
je však isté - som nesmierne rád, že v
tomto meste plnom obchodných domov,
ZUMAG

nákupných centier a majestátnych
budov sa našlo miesto pre maličký kúsok
prírody, v ktorom stojím aj ja. No okrem
mňa a dvanástich zelených lavičiek,
olemovaných točitým železom, tu svoj
život prežívajú aj štyri mocné duby, sedem ladne štíhlych čierno-bielych briez,
jedna veľmi stará lipa a tri trasľavé osiky.
Našimi zelenými korunami chránime
okoloidúcich, ktorí si sem prídu oddýchnuť od mestského hluku či zhonu, v lete
pred ostrým slnkom a na jeseň pred
studeným vetríkom. Keď už sme pri tom,
ja mám najradšej jar. Vtedy akoby všetci
nabrali druhý dych, ďalšiu silu, oveľa
väčšiu niečo dokázať. V povetrí sa vznáša
vôňa nového začiatku zmiešaná s vôňou
kvetín, na ktorých motýle pyšne rozostierajú farebné krídla. Počuť bzukot včiel
usilovne zbierajúcich peľ či veselý džavot
detí poskakujúcich po zelenej tráve. Z
blízkeho potoka sa ozýva lahodná melódia žblnkotu, do ktorého svoje hrubé
hlasy zapájajú žaby a vtáci sa vysokým
čvirikaním snažia koncert oživiť.

Napadá mi, že takto na jar pred rokom, sedával na lavičke podo mnou malý, asi štvorročný chlapec. Žlté vlásky sa mu ligotali na
slnku ako zlato. Svojimi nebesky modrými
očami pozeral sústredene na oblohu. Keď
tak sedel, podišla k nemu žena s rovnakými zlatými vlasmi a sadla si.
Matka, napadlo mi. Chvíľu mlčky sedeli
a potom sa spýtala, čo robí. Chlapček,
bez toho, aby sa pozrel na mamu, ticho
riekol: "Čakám ocka." Žena chlapca silno
objala a po lícach sa jej kotúľali slzné
drahokamy ľudského žiaľu. V tú chvíľu
som mal obrovskú chuť objať túto kôpku
nešťastia. Cítil som silnú potrebu chrániť
ich pred všetkým zlým, trebárs ukryť ich
do môjho vnútra, pod hrubú vrstvu dubovej kôry. Čisto ľudský príbeh, ktorého
koniec nepoznám.

A práve toto na svojom bytí milujem síce len ticho stojím na jednom mieste,
poznám však toľko príbehov, že z toho
čísla by sa vám istotne zakrútila hlava.
Sú to príbehy odvíjajúce sa na zelených
lavičkách za prítomnosti stromov, ktoré
len tichučko načúvajú a chápu. Sú to
radostné oznámenia o narodení dieťaťa, žiadosti o ruku, veselé rozhovory
priateľov, ale aj smutné správy o smrti,
rozchode či hádkach... No predovšetkým
sú to príbehy písané ozdobným písmom
tvrdou a ťažkou rukou osudu, ktorý sa
vždy neomylne podpíše aj pod náš záver
života...

Jana Cyprichová, študentka 1. ročníka žurnalistiky veľmi rada píše
poviedky, úvahy a umelecké opisy.
Svoje práce úspešne posiela do rôznych literárnych súťaží, kde získala
popredné umiestnenia. Okrem tvorby
veľmi rada aktívne oddychuje.
Akoby
Za kobylku gitary
Si tak obyčajné slová
akoby skrývam
ako by sa dalo dívať
s pokorou jakobína
ako bije
tvoje srdce
Nanosekunda
Čas je starý peniaz,
ktorý nezmeníš.

Ponáhľa  sa a nezostáva
na pointu pri vtipoch.

Mám brať ohľad na ľudí,
byť trpezlivý.

Máš  ty ohľad na nás?
Keď sa bavím, uletíš.
Zabíjam ťa a ty nič.

Uvidím ťa, až oslepnem?
Raz si ťa chytím,

budeš môj presne,
nanosekundu.
Moralisti

V každej hlúposti  je
malá dávka tragiky,

chyba urobená dvakrát.
Moralisti prihrievajú,

raňajšie hriechy na večeru.

Ľudia, ktorí ešte neboli v kine.
Mne sú hriešni ľudia
sympatickejší.

Vždy až po chybe viem,
kadiaľ cesta nevedie.
Nie som moralista,

takých hrdinov sú plné cintoríny.

Tomáš Ilečko je študentom tretieho
ročníka na KU v odbore hudba-anglický jazyk. Medzi jeho aktívne záujmy
patrí hudba, poézia, divadlo a encyklopédie. Poznávacím znamením je
fakt, že je ľavák. A práve ľavou rukou
napísal aj nasledujúce verše, ktoré sa
prostredníctvom Zumagu rozhodol
publikovať a vystaviť ich tak vášmu
odbornému oku a prípadnej kritike.
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KU navštevuje poľská „osmička“
Anetka, Ulcia, Edyta, Monika, Ania,
Marta, Rafał a Natalia. To sú mená ôsmich študentov z Poľska, ktorí prišli do
Ružomberka na výmenný pobyt v rámci
Programu Erasmus s cieľom zasvätiť
zimný semester horlivému štúdiu na
Katolíckej univerzite.

„Chcela som vidieť, ako to na Slovensku vyzerá, pretože Andy Warhol mal
slovenské korene,“ prezradila nám Marta,
študentka grafiky a výtvarného umenia.
Monika a Edyta, ktoré študujú históriu,
mali tri možnosti: Taliansko, Česko alebo
Slovensko. Napokon si vybrali našu krajinu najmä pre jazyk a jej bohatstvo na
pohoria, hrady a zámky. Ania študujúca
pedagogiku zas dala prednosť odporúčaniu svojej školiteľky. Tá si pochvaľovala
príjemnú, priateľskú atmosféru Katolíckej univerzity. Podobnosť poľského a
slovenského jazyka a možnosť spoznať
slovenskú kultúru. Najmä tieto dva
dôvody zavážili u študenta výtvarného
umenia Rafała, ktorý sa rozhodoval
medzi Slovenskom a Nemeckom. Krakov,
Čenstochovú a Siedlce tak „erazmáci“
zamenili za slovenský Ružomberok.

Všetci títo poľskí študenti však momentálne denno-denne zápasia so slovenčinou v snahe dorozumieť sa s okolitým
svetom. „Slovenský jazyk obsahuje
mnoho slov, ktoré v poľštine znamenajú
úplne niečo iné. Preto sme sa už často
ocitli v smiešnych situáciách, v ktorých
nám ľudia vôbec nerozumeli, hoci sme
s významom niektorých slov nemali
zlé úmysly,“ hovorí s úsmevom Rafał.
Napríklad slovenské slovo láska znamená v poľskom slangu kočka, slovo frajer
preložíme ako hlupák, výraz čerstvý
chlieb značí v preklade starý chlieb a
keď niečo po poľsky piękne pachnie, tak
to neznamená, že to páchne, ale pekne
vonia. Slovenčina má teda v kombinácii s poľštinou svoje zradné a občas aj
humorné úskalia.

„Erazmáci“ z Poľska si na Katolíckej
univerzite pochvaľujú najmä výber predmetov. Páči sa im, že si môžu vybrať tie
predmety, ktoré ich zaujímajú. Chodia tak
na Keramiku, Redaktora pred kamerou
či Počítačovú typografiu. Na poľských
vysokých školách takáto možnosť výberu
nie je. Taktiež im na univerzitách
vo vlasti chýba obedňajšia prestávka, či

rovnaký časový harmonogram začiatku
prednášok v rozvrhu pre celú univerzitu.
Niekomu napríklad začína hodina o ôsmej
ráno, inému 8:15, a ďalšiemu 8:30.
Zaujímavosťou však je, že u našich
severných susedov na jednej katedre
študuje toľko študentov, koľko u nás na
celej jednej fakulte. Kto by sa o tom chcel
presvedčiť na vlastné oči, nech kontaktuje Oddelenie pre zahraničné vzťahy
a mobility. Poľská študentka histórie
Monika navyše všetkým študentom
našej univerzity odkazuje: „Pozývame
študentov do Poľska! Ak máte možnosť
vycestovať cez Erasmus, využite to a navštívte iné krajiny!“
text, foto: Oľga Gluštíková

Električky, praclíky a jazz – krakovská zmyselnosť
Pokrčené tváre cestujúcich, niektorí ešte
spia, iní si krátia čas čítaním Gazety Krakowskej. Po primrznutej koľajnici sa lenivo rozbieha električka, vyráža z Górky
(hôrky) a čoskoro zastavuje na najbližšej
zastávke Bratysławska. S pribúdajúcimi
minútami sa vagóny modro-bielej električky nebezpečne plnia, všetci smerujú
do centra. A hoci ich ešte pred chvíľou
cieľ cesty spojoval, po chvíli anonymní
cestujúci vykročia každý svojím smerom.
Električka zájde za roh a ďalšie jesenné
ráno nad riekou Visla sa preklopí do dňa.
Chodci a cyklisti si krátia cestu cez pás
starostlivo upravených parkov obkolesujúcich hlavné námestie. Postaršie tetušky
netrpezlivo postávajú za pojazdnými
vozíkmi s typickými krakovskými praclíkmi, ktoré sú snáď na každom rohu
– s makom, sezamom, či syrom. Je desať
hodín, mesto sa prebúdza do dňa. Pouliční predavači, hudobníci, všadeprítomní
študenti, pohyblivé reklamy zavesené na
chrbtoch brigádnikov, ľudia náhliaci sa
do práce... Ranná hmla už opadla a pre
Poliakov sa začína bežný pracovný deň.
Zmes pocitov a vôní rozplývajúcich sa
v ovzduší robia toto miesto ešte neobyčajnejším. Atmosféru najkrajšieho
poľského mesta dotvárajú predovšetkým
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kamenné ulice a starostlivo udržiavané
historické budovy. Ak platí metafora, že
všetky cesty vedú do Ríma, potom o Krakove možno povedať, že celá spleť uličiek
vyúsťuje v takzvanom srdci Krakova
– Rynku Głównom. Toto najrozľahlejšie
stredoveké námestie Európy, zapísané do
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO,
je právom považované za klenot mesta.
Hlavné kultúrne a spoločenské stredisko lemujú jazzové bary i kaviarne
s romantickým výhľadom na konské
záprahy a kŕdle holubov. Rynek Główny
sústreďuje najzaujímavejšie objekty, predovšetkým Súkienice a Mariánsky kostol,
z ktorého sa každú dennú i nočnú hodinu
ozve typická melódia naživo odohratá
trubačom na všetky štyri svetové strany.
Takmer 200-ročná tradícia plynie
z legendy, podľa ktorej krakovský
„hejnal“ zahral z veže kostola na
výstrahu pred tatárskymi nájazdmi.
Kráľovské mesto, ktoré bolo po stáročia sídlom poľských panovníkom,
sa dodnes hrdo vypína nad riekou
Vislou. Krakov očarí najznámejšími
turistickými trasami a vyhliadkami,
napríklad vzácnou katedrálou a hradom na vápencovom návrší Wawel.
Vnímavejším bádateľom však

učarujú miesta, na ktoré natrafia často
i bezcieľnym blúdením s mapou v ruke.
Medzi takéto unikátne miesta patrí židovská časť Krakova Kazimierz, kde pred
vojnou žilo viac ako 65 tisíc Židov. Hovorí
sa, že napriek židovskej otázke Krakov
Hitlera natoľko zaujal, že ho nedovolil
zruinovať so zemou. Pravdivosť týchto
tvrdení je dnes ťažko overiteľná, dôležitejšie je, že vojna sa výrazne Krakova
nedotkla. Kráľovské mesto si preto po
stáročia zachovalo dôstojnosť a neopísateľnú atmosféru. Atmosféru miesta, ktoré
vonia starodávnymi električkami, chutí
krakovskými praclíkmi a znie jazzovou
hudbou.
text, foto: Nina Klusová
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Praktikum im Ausland
So einfach ist das
Während des Sommers habe ich in München drei Wochen an einem Seminar, für
deutsch sprechende Journalisten aus
Mittel- und Ost Europa teilgenommen.
Seit 1993 bietet das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp)
jedes Jahr dieses Seminar an, genannt
Ostkurs. Für mich war das einfach „praktische deutsche Journalistikschule“, weil
in dieser Zeit ich die Nachrichten, Reportagen und Interviews vor der Kamera, im
Radio oder für die Zeitung gemacht habe.
Ein Grund uns zu helfen

Das Ostkurs war toll. Echt cool! Ich
habe neue sympathische Leute kennen
gelernt, von Litauen über Lettland und
Georgien, bis zur Ukraine, Poland nach
Russland und die deutsche Gesellschaft
mit Brezel und Maß im Biergarden
empfunden. Ich denke zu wissen, wie die
meisten Menschen in unserem Land die
Deutschen sehen. Und es stimmt, Hitler
hat viel zu viel Leid über die Menschen
gebracht, aber das ist schon Vergangenheit. Das Leben geht weiter. Gott sei
Dank!

Ich habe etwas anders erlebt. Leute, die
mir gern geholfen haben und immer
freundlich zu mir waren. Ich habe gerade

hier die Deutschen ein bisschen verstanden. Wahrscheinlich ist auch das ein
Grund, warum deutsche Stiftungen dem
ehemaligen Ostblock helfen wollen.
Tolle Chance

Im Moment mache ich ein zweimonatliches Praktikum bei Radio Charivari in
Regensburg, ein bekannter Radiosender
in Ostbayern. Immer aktuelle Informationen, Verkehrsmeldungen, Reportagen, interessante Interviews aus ganz
Deutschland und der Region... und ich
bin zufällig dabei!

Es ist interessant hier zu sein und mit
Profis zu arbeiten. Ja, in der Slowakei
kann ich auch als gute Journalistin arbeiten und im Nationalsender weiter dazulernen. Hier habe ich auch noch etwas
anderes erfahren; nicht nur Meldungen
aus der Politik sind wichtig, sondern
auch Beiträge über die Menschen aus der
Region.
Realität

Noch vor wenigen Tagen habe ich gelacht, als ein Moderator mir gesagt hat,
dass ich einen.

Herrn, der seinen Hund vermisst, anrufen und alle Informationen die er uns
geben kann, zu einem Bericht zusammen

Certo, anche Italiani hanno i loro problemi, la crisi economica ha colpito duro
ZUMAG

Ja selbstverständlich auch, welche Kabinettsitzung Angela Merkel ausgesucht
oder was neues gibt in Bezug auf den
Tod von Nationaltorwart Robert Enke,
sind Meldungen, die die Menschen bewegen. Aber genauso wichtig sind Beiträge
aus ihre Heimat, ihrem Dorf oder einer
kleinen, für mich unbekannten katholischen Gemeinde.
Das war´ s

In einigen Tagen bin ich wieder in der
Slowakei. Auf der einer Seite freue mich
sehr auf Dahoam, aber gibt es etwas,
was ich total tolle finde! Die Freiheit,
die ich hier gefunden habe, ist nichts zu
vergleichen. Diese Freiheit nehme ich
überall mit hin.

Alle Menschen, denen ich  begegnet bin,
kann ich nur aus tiefstem Herzen dankbar sein. Sie haben mir viele Kenntnisse
gegeben, die mir nicht nur im Journalistischen Bereich helfen kann. Hier zu
sein war eine richtig schöne Zeit und ein
großartiges Erlebnis.
text, foto: Marcela Jankovičová

Ognuno è felice a Roma
l‘Italia, ma in qualche modo riescono a
godersi la vita di tutti i giorni, con tutto
ciò che ne comporta. Loro sanno prendersi un momento di pausa per rilassarsi, sorseggiando un caffè e per un attimo
e dimenticando tutti gli impegni. Forse
a noi slovacchi manca proprio questa
abitudine, capace di farci godere meglio
le giornate.

Campo dei Fiori con i loro messaggi nei
cartoncini vicino ai prodotti attirano
i loro potenziali clienti. Camminando
tra le bancarelle con verdure fresche
o piccoli prodotti per la casa, potete
sentire quell’atmosfera romantica, quasi
a portarvi indietro nel tempo di alcuni
secoli, lontano dagli affollati supermercati o centri commerciali.

Ricordo ancora quando il sole d'autunno
splendeva sul Vaticano e Roma appariva
caotica come Uli. Turisti dappertutto,
vanno in giro con le loro macchine fotografiche. Può capitarti anche di imbatterti in dei turisti giapponesi che vorranno immortalarti come un „souvenir“.
Complicato sarà spiegar loro che non
hanno fotografato una ragazza italiana,
come immaginano, ma al contrario una
slovacca.

Dicono che tutte le strade portano a
Roma, e io lo confermo. Credo che un
giorno tornerò in questa bellissima città.
Nei miei quasi otto mesi di permanenza
mi sono abituata ai ritmi romani a tal
punto che avrò difficoltà a riambientarmi
a casa al mio ritorno. Naturalmente non
vedo l’ora di tornare nel mio paese, riprendere l’università, rivedere gli amici....
per poi mettermi a frugare nella valigia
dei ricordi, rivivendo le mie avventure, le
mie esperienze, i miei ricordi...

Come Uli
„Buon giorno, mia Roma!“ - Voglio dirlo
tutte le mattine quando mi sveglio. Quando qualcuno mi pone domande del tipo:
„come stai?“ o „come va a Roma?“ e tante
altre, a me non viene altro che dire la
verità: „sto bene, a Roma è tutto a posto,
sono verramente innamorata di questa
città e tutti dovreste conoscere la mia
dolcissima Roma.“. Si, sembra che sia una
vita perfetta e senza problemi. Gli italiani
sono sempre allegri e gentilissimi e in
tutta la città potrete assistere ad esclamazioni del tipo: „ciao bella“.

fassen soll. Zuerst war es für mich echt
komisch, aber dann hab ich es verstanden. Hier sind sie Regionalinformationen
wichtiger.

L´atmosfra tipica

Novembre, il termometro segna 20 gradi,
nell'aria si sente l’odore di castagne
arrosto, i banchi dei venditori in piazza

Direzione: Roma

Allora, ci vediamo, a presto! Il bacio.
text, foto: Mária Fábryová
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F1 v znamení Béčok
Šialenstvo zvané Formula 1,
ktoré sa začalo koncom marca
v Albert Parku (AUS), sa 1. novembra skončilo na Yas Marine
(SAE). Pred sezónou by iba
málokto tipoval za šampióna
rýchlych okruhov nezamestnaného pilota z novovytvoreného
tímu, ktorý vznikol na troskách
odchádzajúcej Hondy.

Sezóna 2009 patrila predovšetkým Béčkam. Pre britský tím
Brawn GP vybojoval pohár
konštruktérov Brazílčan
Barrichello, spoločne s kolegom a aktuálnym šampiónom
F1 Britom Buttonom. Flavio
Briatore (bývalý šéf stajne Renault) sa po takmer 20 rokoch
rozlúčil so seriálom F1 po treste
Medzinárodnej automobilovej
federácie (FIA), za podieľanie
sa na úmyselnej havárii svojho
pilota Nelsona Piqeta ml. v
Singapure. Zmena nastala aj
v kresle prezidenta FIA, ktoré
opustil Max Mosley a následne
ho obsadil Jean Todt. O živé
diskusie sa postaral aj sedemnásobný majster sveta Nemec
Michael Schumacher, ktorého
povolal tím z Maranella ako
náhradu za zraneného Brazílčana Massu, ktorého zasiahla
na Hungaroringu nad ľavé oko
uvoľnená pružina. Nemec však
nakoniec zo zdravotných dôvodov do kokpitu nezasadol. Taká
bola sezóna 2009. Plná drámy,
prekvapení a odchodov.
text: Jozef Marčin

Na kolenách...
Trápenie sa slovenského hokeja je, bohužiaľ,
veľmi známy fakt. Bývalé hviezdy zo zámoria
pomaly vyhasínajú a mladých talentov je
nedostatok. Súčasný slovenský hokej sa topí,
no stále je možnosť hodiť  záchranné koleso.
Podoba tohto kolesa je však len v rukách
kompetentných, ktorí, zdá sa,  neprejavujú
potrebnú „záchranársku“ iniciatívu. Tento
šport  je na Slovensku číslom jeden, a tak
jeho pád na dno nenecháva chladným žiadneho fanúšika.

Z desiatich súťažných zápasov pod vedením
Jána Filca naša reprezentácia zvíťazila v riadnom hracom čase len nad Maďarskom (4:3).
Členovia kampane „Spojme sa pre hokej“
kvôli týmto nelichotivým výsledkom vyzývajú nášho lodivoda k abdikácii. Uvedomujú si,
čo pre náš hokej urobil a v otvorenom liste
mu vyjadrujú za jeho prácu vďaku. Keďže
však v súčasnosti hokej nedosahuje uspokojivé výsledky, je za tento stav zodpovedný
on ako tréner. Abdikácia je však len jednou
stranou mince, druhou je jeho nástupca. Kto
by to tak mohol byť? Najlepší slovenskí kouči
už zanechali svoj podpis pri reprezentácii,
a preto by nebolo zlé zaloviť v zahraničných
vodách a priniesť do našej šatne napríklad
aj zámorský vietor. My, fanúšikovia, môžeme
len čakať, čo prinesú najbližšie týždne a mesiace. O budúcnosti mnoho povedia majstrovstvá sveta dvadsaťročných, olympiáda
a poslednou bodkou budú MS v Nemecku. Po
týchto šampionátoch sa budúcnosť vyjasní,
či už s Filcom alebo bez neho.
Výsledky na uplynulom Nemeckom pohári
(NP) naznačujú miesto, kde našu reprezentáciu tlačí topánka najviac. Útok. Ofenzívna
sila našich „nadpriemerných“ útočníkov je
mizivá. Hovorí o tom najmä fakt, že v troch
zápasoch na NP sme vsietili len päť gólov
v riadnom hracom čase a jeden z nich si náš
súper z USA strelil sám. Toto stretnutie roz-

hodli obrancovia Dominik Graňák a Richard
Lintner. Je očividné, že naši útočníci z Európy
sú na reprezentačnej úrovni jaloví. A ide
hlavne o tých, ktorí sa zúčastnili NP. Citeľná
bola najmä absencia hráčov s dlhoročnými
skúsenosťami z NHL, ako Stűmpel či Zedník,
ktorých v čase NP trápili zranenia. Je smutné,
že títo hokejisti sú pre našu reprezentáciu
nenahraditeľní, no kým sa nenájdu nástupcovia, budeme odkázaní na pomoc veteránov.
Obrancovia
sú už inou
kapitolou,
pretože ich
kvalita je
výraznejšia
ako v minulosti. V NHL
má stabilné
miesto pätica bekov, ktorí sú oporami svojich
klubov. Potenciál majú aj Boris Valábik
a Vladimír Mihálik. Na margo defenzívy však
môžeme dodať, že v juniorskom veku sa
zatiaľ neobjavila žiadna veľká individualita
do zadných radov, preto je potrebné sledovať
perspektívnych mladíkov a neuspokojiť sa
s tým, že teraz niečo máme, pretože naveky
hrať nebude nikto.
Najdominantnejším pozitívom súčasnosti
sú pre našu reprezentáciu muži v maskách.
V čase zisku zlata na MS 2002 bol každý
športový patriot nadšený, keď Lašák a Staňa
párkrát nastúpili na zápas NHL. Teraz majú
Halák a Budaj stabilné miesto na súpiske
svojich klubov a na tom by sa nič meniť
nemalo. Na brankárskom poste máme aj
nádej do budúcna v podobe Jaroslava Janusa,
ktorému všetci vďačíme za úspech na minuloročnom juniorskom svetovom šampionáte.

Bratislavské sklamanie a žilinský ošiaľ
Eufória z postupu slovenskej futbalovej
reprezentácie na majstrovstvá sveta
v Juhoafrickej republike naďalej pretrváva. V rámci prípravy sme v novembri
privítali súperov zvučného mena.
Na Slovensko zavítali účastníci prestížneho podujatia – futbalisti USA a Čile.
Zápas s USA na polorozpadnutom Tehelnom poli pred nízkou účasťou očividne
nepripomínal stretnutie, v ktorom sa
mali fanúšikovia poďakovať futbalistom
za obrovský úspech. Hoci sme v slabom
stretnutí zvíťazili 1:0 Hamšíkovým
gólom z jedenástky, pocity po stretnutí
boli zmiešané. Kritizovaná bola komorná
atmosféra a najmä terén. Aj kvôli týmto
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faktorom sa celá reprezentačná družina
tešila do Žiliny, kde mala odohrať zápas
proti druhému mužstvu juhoamerickej
kvalifikácie - proti Čile - pred plným „domom“. Situácia na štadióne pod Dubňom
bola diametrálne odlišná od situácie
v Bratislave. Vypredaný štadión, skvelá
atmosféra a vynikajúci terén.
Technickí Čiľania nám robili problémy
najmä kombinačnou hrou a zvíťazili 1:2.
Náš jediný presný zásah zaznamenal
parádnou hlavičkou najlepší slovenský
strelec kvalifikácie Stano Šesták. Prehra
mrzí, no fanúšikovia ju hráčom určite
odpustia. Veď aj samotný hlásateľ na
štadióne povedal: „Ťažko na cvičisku,

text: Michal Klein
foto: http://img.ihned.cz
text: Milan Gončár

ľahko na bojisku“. Tým bojiskom myslel
exotické prostredie čierneho kontinentu.

Tréner Weiss vyskúšal v zápasoch potenciálnych adeptov, ktorí si oblečú dres aj
na majstrovstvách sveta. Dva odlišné zápasy v rozdielnych podmienkach ukázali
i tvár náročného diváka na Slovensku.
Hlad po reprezentácii vládne všade, no
horšia situácia panuje v našom hlavnom
meste. Súčasná generácia futbalistov,
ktorí vybojovali pre našu malú krajinu
postup medzi elitu, je zárukou aj budúceho úspechu. A čo je najcennejšie, svojimi
výkonmi si priklonili na svoju stranu aj
slovenského fanúšika. Zápas v Žiline bol
toho jasným dôkazom.
ZUMAG

RAS( )TAFARI(ánstvo)
Kúpili ste si už niekedy tričko s nápisom, ktorému ste nerozumeli? Pospevovali ste si song, ktorého podstatu ste nechápali?
Konali ste už to, v čo ste sami neverili?

Kráčajúc po uliciach ktoréhokoľvek
mesta máme dennodenne šancu pozorovať ľudí, z ktorých vizáže môžeme (no
nemusíme) v istom zmysle „vyčítať“ ich
životný štýl. Vlasatí metláci, čiernovlasí
emáci, dredatí rasťáci... Legendárny Bob
Marley v jednej zo svojich reggae piesní
spieva: „One Love! One Heart! Let's get
together and feel all right.” Áno, Bob bol
jedným z tých, ktorý skutočne veril tomu,
čo spieval. Veril filozofii Rastafariánstva.

kresťanom a celý čas sa snažil o to, aby
Etiópia napredovala. V roku 1955 venoval časť svojej pôdy ľuďom, ktorí sa túžili
vrátiť do Afriky. Významnou udalosťou
v rastafariánskej histórii bola kráľova
návšteva Jamajky v roku 1966. Po tom, čo
v roku 1975 Ras Tafari zomrel, jestvuje
viacero pohľadov na jeho smrť. Jedným
z nich je viera v to, že stále žije v každom
Rastafariánovi  aj dnes.

Všetko rozprúdil jamajský politik Marcus
Garvey, ktorý v 20. a 30. rokoch viedol na
Jamajke hnutie „Back to Africa“ („Návrat
do Afriky“). Jeho filozofiu tvorilo tvrdenie, že pravými Izraelitmi sú Afričania,
ktorí boli na Jamajku, ale aj do iných častí
sveta vyhnaní za trest. Všetci jeho prívrženci verili, že v budúcnosti nastúpi na
trón černošský panovník, ktorý to zmení.
Spoločnosť „bielych“ (najmä Ameriku
a Európu) vnímali ako skazený „Babylon“
bez harmónie a pokoja. Z toho vyplynulo
niekoľko princípov, ktoré stanovil ďalší
líder hnutia Leonard Howell: odpor
voči bielej rase; nadradenosť čiernej
rasy; odplata bielym za ich nemravnosť;
popretie, prenasledovanie a potupenie
jamajskej vlády; príprava na návrat do
Afriky; uznanie cisára za jediného vládcu
čiernej rasy. Neskôr sa však niektorých
z týchto princípov Rastafariánstvo
vzdalo a Howell bol za svoje revolučné
doktríny dokonca uväznený.

Ak niekde vo svojom okolí zočíte chlapíka s dredmi, vduchu sa môžete zamyslieť
nad dvomi možnosťami: buď je presvedčeným Rastafariánom, alebo sa mu tento
imidž jednoducho zapáčil. Faktom však
je, že dredy sú prvým charakteristickým
znakom príslušnosti k rastafariánskej
komunite. Symbolizujú totiž africké korene čiernej rasy.

Zrodilo sa na Jamajke

Kráľa sa dočkali

V roku 1930 bol za etiópskeho kráľa korunovaný Ras Tafari Makonnen a následne sa vyhlásil za cisára, čím prijal meno
Haile Selassie I. („Sila trojice“). Nový kráľ
bol pre ľud vysnívaným hmatateľným
bohom a znamením, že sa vyhnanstvo
skončilo a nadišiel čas návratu späť do
africkej domoviny. Haile Selassie I. patril
k takzvaným etiópskym ortodoxným
ZUMAG

Vegetarián bez alkoholu,
s marihuanou a dredmi na hlave

Marihuana sa zase označuje za posvätnú
bylinu. Aj keď ju Rastafariáni považujú
za neodmysliteľnú súčasť meditácií, jej
fajčenie nemá byť rekreačné. Podstatou
je vraj otvoriť svoju myseľ a dokonalejšie
komunikovať so svojím vnútrom.
A stravovanie? Všetci „praví“ Rastafariáni
sú vegetariáni a dokonca sa vyhýbajú aj
káve, mlieku a alkoholu. Za najvyhovujúcejšiu považujú „I-tal“ stravu, ktorá je
absolútne naturálna a najviac dostupná
práve na Jamajke. Rastafariáni sa snažia
konzumovať jedlá čo možno v najsurovejšom stave.
Vo farbách etiópskej vlajky

Samozrejme, okrem atypického stravovania a fajčenia marihuany sú Rastafariáni
„in“ aj svojím odievaním. Okrem dredov
sú na nich okaté čapice vo farbách
etiópskej vlajky: červenej, žltej a zelenej.
Červená symbolizuje víťazstvo rastafariánskej komunity, žltá bohatstvo Afriky
a zelená charakterizuje etiópsku prírodu.

Súčasťou vlajky je tiež lev, ktorý zobrazuje niekdajšieho etiópskeho kráľa. Toho
však v rasta-móde málokedy zbadáme,
najmä ak nemáme dočinenia s pravým
Rastafariánom. Kombinácia týchto troch
farieb je však očividne populárna.
Móda alebo súčasť náboženstva?

„Nepravý“ Rastafarián Antonino, na
ktorého som mala šťastie natrafiť tvrdí:
„Nejde len o rasta-dredy, ale o spôsob
života, akým žijete.“ A snáď aj preto sa
Rastafariánstvo sčasti opiera o citáty
z „našej“ Biblie: „Neostrihajú si hlavy
dohola, ani bokombriadky si neoholia
a neurobia si na tele zárezy.“ (Lev 21, 5).
Poctu etiópskej krajine si zasa vysvetľujú
žalmom: „Rahab a Babylon pripočítam
k tým, čo ma poznajú; Filištínci, Týrčania
a Etiópčania: tí všetci sa tam zrodili.“
(Ž 87, 4). A na stravovanie a marihuanu
sa odvolávajú citátmi: „Lepšia je zelenina
za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť.“ (Prísl 15, 17)
či „Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok
a byli, aby slúžila človeku. Zo zeme vyvádzaš chlieb...“ (Ž 104, 14).

Kedysi som aj ja mala zopár dredov a
o Rastafariánstve som nevedela vôbec
nič. A ako sa na takýchto nevedomých
ľudí, medzi akých som patrila aj ja pozerá Antonino? „Je to jedno! Skôr či neskôr,
raz budú musieť svoje vlasy ostrihať! Nejde o to, ako človek vyzerá, ale ako koná,“
vysvetľuje. Ide totiž predovšetkým o snahu žitia v mieri a harmónii, svetoznáme
„Love & Peace“.
A možno by som si dala spraviť dredy
opäť! Tentoraz by to však bolo aspoň
s nejakou znalosťou o Rastafariánstve.
text: Elena Bartošová
zdroj: religionfacts.com
foto: archív autorky
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Svedectvo
slová
neklam mi.
už nie som malý.
noci prebdené
s kruhmi pod očami
neodbiješ slovami.
pravda bolí.
čo za niečo stojí,
všetko má svoju cenu.
to len muži klamú,
keď plačú od žiaľu.
ver mi.
už nie som malý.
už vieš, ako bolí,
keď ublížia ti slovami.
buď silný.
a nehovor viac: smrdí.
kto z nás je bez viny?
odpusti.
a odhoď kameň z ruky.
jeden už leží na zemi.

brat Šavol (Karol Lovaš)

Písal sa rok 2000 a predo mnou štúdium
na novovzniknutej Katolíckej univerzite.
Môj sen odísť zo Slovenska do Austrálie,
kde som mal začať hrať hokej a „stať
sa niekým“, sa rozpadol ako domček
z karát. Neostávalo nič iné, prijal som to,
čo prišlo - spomínané štúdium. V tých
časoch  pre mňa žiadna sláva... Jediné,
čo ma tešilo, bola predstava, že tu bude
študovať viac dievčat ako chlapcov.
Mojím cieľom teda bolo užívať si, ako len
budem vládať. Ak nie každý, tak určite
každý druhý večer, sme s mojou novou
partiou chodili do rôznych barov, kde sa
samozrejme „nekecalo“, ale pilo a balili sa
dievčatá. Nič mi k šťastiu nechýbalo.

Jeden večer, keď som sa už pripravoval
na „záťah“, prišiel do mojej izby kamarát
z partie a opýtal sa ma, či sa môže za
mňa pomodliť. Priznám sa, bol som zaskočený. Od neho som to nikdy nečakal.
Aj keď som chodil pravidelne do kostola
a zašiel som aj na spoveď, otázka, ktorú
mi položil, bola pre mňa zvláštna. Myslel
som si: „Čo to tu pletieš, aká modlitba!
Dosť, že chodím do kostola, počúvam tie
„kecy“ z kázní a ty sa chceš ešte modliť?“
Hneď som sa ho opýtal, či mu nie je zle
a či to naozaj myslí vážne. Iba prikývol.
Súhlasil som, ale jasne som podotkol,
nech je to rýchle, lebo nemám v úmysle
strácať čas. Modlitba bola veľmi zvláštna.
Modlil sa vlastnými slovami, bol som prekvapený. Vnútorne som s ním nesúhlasil,
lebo ma pred Bohom akoby chválil. Obaja

sme pritom vedeli, že som nebol nijaký
svätec a už vonkoncom nie dobrý voči
Bohu!

Zrazu sa niečo stalo. Pocítil som takú
lásku, akú nedokážem ani opísať. Jednoducho sa to nedá. Cítil som, ako ma
niekto nevýslovne ľúbi, nič mi nevyčíta,
nekarhá, neobviňuje, iba ma má rád
takého, aký som. To ma zlomilo. Predtým
som vôbec neplakal, lebo chlapi neplačú.
No tu sa to nedalo. Plakal som ako malé
dieťa. Táto skúsenosť úplne zmenila môj
život. Obrátil sa o 180 stupňov. Spoznal
som Boha. Boha, o ktorom som si myslel,
že Ho poznám. Ale môj život bol môj
a Boha som do neho nevolal. Zrazu bol
Boh pri mne. Ukázal mi, čo pre neho
znamenám, čím pre Neho som. Čas, ktorý
som strávil v krčmách, som vymenil
za čas s Ním. Modlil som sa, chválil Ho,
hovoril Mu, čo všetko prežívam a Boh nemlčal, ale hovoril. Spoznával som, že Boh
je naozaj živý, že nie je iba na nedeľnej
omši alebo iba v kostoloch. Je stále so
mnou...

Toto všetko som prežil pred deviatimi rokmi. Chválim Boha, že ma našiel a prijal
moje neochotné „áno“ na ponúkanú
modlitbu. Dotkol sa môjho života, stále
sa ho dotýka, mení a neprestáva konať.
text: Milan Siska „Mravec“
(Líder Modlitbového spoločenstva
Katolíckej univerzity)

Chatrč, v ktorej sa tragédia
konfrontuje s večnosťou
„Ak na niečom záleží, potom záleží na všetkom. Zakaždým, keď si odpustíš,
keď sa nečiahneš a dotkneš sa srdca alebo života, zmení sa svet.“
Je to najkrajšia a zároveň najnáročnejšia
kniha, akú som kedy v živote čítala. Nie je
pekným rozprávaním o živote s Bohom.
O šťastí, viere alebo nádeji. Je presným
opakom. Boh sa stretáva s človekom, ktorý naňho zanevrel v dôsledku  tragédie
svojho života. Človek, ktorému uniesli
a zavraždili dcéru. Práve jeho si Boh vybral, aby s ním riešil nadčasové otázky.
Ako máme hľadať Boha vo svete plnom
zla, tragédie, smútku a nešťastia? Prečo
Boh dopustí všetko to zlo? Nie je On
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všemohúci, láskavý a milosrdný? Prečo
má človek odpustiť blížnemu, ktorý mu
ublížil tým najbrutálnejším spôsobom?
Prečo je dôležité odpustiť samému
sebe? Ako nájsť zmysel života? Kniha je
bestsellorom vďaka odpovediam na tieto
otázky, ktoré si každý kladie. Nezáleží
na tom, či sme veriaci alebo neveriaci.
Každý z nás sa totiž nachádza vo svojej
chatrči plnej tragédií všetkého druhu.
Táto kniha zmenila môj pohľad na Boha.
Vtiahla ma priamo do Božieho srdca

(William Paul Young, z knihy Chatrč)

a jeho podstaty. Začala som o Bohu
a Jeho zámeroch uvažovať v širších
súvislostiach. Takpovediac, nasadla som
na vlak väčšej dôvery v Boha aj v tých
najťažších chvíľach ľudského života. Ak si
chcete prisadnúť, prečítajte si túto knihu
s otvoreným srdcom a ostatné nechajte
na Boha. V kupé je ešte miesto. Odporúčam.
text: Katka Poliaková
foto: http://www.trekearth.com
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Ste študent a nestíhate sa zároveň
venovať štúdiu a zarábať si popri škole
na vzdelanie? Ste v zlej sociálnej situácii?
Prekročili ste štandardnú dĺžku štúdia
a musíte si za štúdium platiť? Chcete sa
stať samostatným, nezávislým od darov
rodičov a príbuzných? Je tu riešenie!
Existuje možnosť, ktorou je Študentský
pôžičkový fond (ŠPF). Túto alternatívu si
môžu zvoliť študenti prvého vysokoškolského štúdia bez ohľadu na to, či študujú
externou alebo dennou formou. Za prvé
vysokoškolské štúdium sa považuje
i ďalšie štúdium absolventa bakalárskeho štúdia, ak pokračuje dennou alebo
externou formou v magisterskom alebo
inžinierskom štúdiu. Ak žiadateľ spĺňa
vyššie uvedené podmienky na viacerých fakultách vysokých škôl alebo na
viacerých vysokých školách, poskytnutie
pôžičky sa vzťahuje len na jednu fakultu.
Týka sa to študentov, ktorí sú
- na vysokej škole v SR
- na zahraničnej vysokej škole
- na vysokej škole v SR v postavení
zahraničného Slováka

Do kedy?
Žiadateľ o pôžičku študujúci na vysokej
škole v SR podáva žiadosť o zaradenie
do zoznamu žiadateľov na príslušné
študijné oddelenie do 15. júna kalendárneho roku. V prípade študentov prvého
ročníka, do 10. októbra kalendárneho
roku. V prípade závažných zdravotných
dôvodov a pri výraznej zmene sociálnych
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podmienok môže študent požiadať kedykoľvek. V takom prípade bude fakulta
posielať žiadosti priebežne.

Kde?
Žiadosť je možné stiahnuť na internetovej adrese www.spf.sk.

Aký je úrok? Kedy začať splácať? Aká
je doba splatnosti?
0% p. a. počas štúdia a zákonných odkladov a 3% p. a. počas splácania. Splácať
začnete až po ukončení prvého vysokoškolského štúdia. Doba splatnosti je 10
rokov od ukončenia štúdia s možnosťou
predčasného splatenia pred lehotou
splatnosti.

Kto posiela žiadosť do ŠPF?
Vysoká škola, fakulta zostaví abecedný
zoznam žiadateľov o pôžičku, osobitne
zo študentov z dennej a osobitne zo
študentov z externej formy štúdia. Spolu
s potvrdenými žiadosťami a jednotlivými
prílohami dokladov sa žiadosť zasiela
do fondu do 31. júla kalendárneho roku
u žiadateľov vyšších ročníkov, a do 20.
októbra kalendárneho roku u žiadateľov
prvých ročníkov.

Kedy mi bude doručené rozhodnutie
o poskytnutí?
Schválenie pôžičky je uvedené podľa jednotlivých vysokých škôl na web stránke
fondu. Okrem toho riaditeľ fondu oznámi
schválenie pôžičky priamo žiadateľovi
do 30 dní od doručenia žiadosti na fond.
Spolu s oznamom o schválení bude zaslaná aj zmluva o pôžičke v dvoch exemplároch vrátane príloh. Fond informuje

vysokú školu, fakultu o schválení a podpísaní až po prvom vyplatení pôžičky.

Do akej výšky?
Pôžička sa poskytuje až do výšky
1 327, 76 € (40 000 Sk). Poskytovanie
pôžičiek sa pohybuje v rôznych medziach. Môže ísť aj o sumy 995, 82 €
(30 000 Sk), 331, 94 € (10 000 Sk),
663, 88 € (20 000 Sk). Celková výška je
flexibilná a je v závislosti od jednotlivých
sociálnych pomerov v rodine žiadateľa
a od jeho zdravotnej spôsobilosti.

Je možné požiadať aj v prípade
nadštandardného štúdia?
Áno, aj študenti nadštandardného štúdia
majú právo podať žiadosť. Aj v prípade,
že si žiadateľ za štúdium platí v súlade so
zákonom o vysokých školách a pôžičku
čerpal už v predchádzajúcich rokoch.
Kedy a v akej výške bude pôžička
vyplatená?
Výplata bude v dvoch splátkach. Prvá
výplata bude vyplatená v lehote do 14
dní odo dňa doručenia uzavretej zmluvy
na fond.
Aké podmienky musí spĺňať ručiteľ?
Nesmie prekročiť vekovú hranicu 55
rokov. V čase ručenia musí mať zabezpečený príjem z pracovného pomeru
alebo iného pravidelného zdroja príjmu.
Druhým ručiteľom je životná poisťovňa,
s ktorou má fond uzatvorenú poistnú
zmluvu o skupinovom poistení osôb pre
prípad smrti alebo trvalých následkov
spôsobených úrazom.
text: Erika Zaťkovičová
zdroj: www.spf.sk

Plánovaný autostop

Ubytovanie v zahraničí

Ako sa to robí?

Pokiaľ chcete ušetriť za cestovné, máte
radi cestu autostopom, no nechcete
mrznúť hodiny pri ceste s tabuľkou
v rukách, túto stránku si zamilujete.
Pomerne jednoducho si môžete nájsť,
či niekto necestuje na trase, na ktorú sa
chystáte. Portál vám ponúkne informácie
o automobile, presnej trase, plánovanom
dátume a ďalšie spresnenia. Stačí už
len kontaktovať vodiča a dohodnúť si
podrobnosti. Ak ste nenašli vyhovujúci
autostop, môžete si jednoducho pridať
želanie s potrebnými parametrami.
Rovnakú možnosť majú aj vodiči, ktorí
zvezenie ponúkajú.

Milovníkov dobrodružstva a spoznávania krajín celého sveta poteší projekt
couchsurfing. Rozsiahly celosvetový
portál zahŕňa tri kategórie ľudí. Prvou sú
tí, ktorí bezplatne ponúkajú ubytovanie
vo svojich útulných domovoch. Ďalšou sú
záujemcovia a poslednou sú ľudia, ktorí
s vami radi zájdu na kávu a porozprávajú
vám o meste či krajine, v ktorej práve
ste. Projekt si zakladá na bezpečnosti,
organizácia preveruje mená a adresy
poskytovateľov ubytovania, podstatné
sú taktiež referencie iných používateľov
portálu. Ak sa do tohto projektu chcete
zapojiť, odporúča sa mať kvalitne vyplnený profil, nech už sa hlásite k akejkoľvek skupine.

Potrebujete radu, no nestačí vám textová
odpoveď? Presne pre vás je určený tento
portál. V dvadsiatich kategóriách ponúka
najrôznejšie videonávody, či už ide o starostlivosť o bábätko, masáž tváre alebo
chutné recepty. Videá môžu pridávať registrovaní používatelia, nimi sú obyčajní
ľudia, ale aj firmy. V súčasnosti tu nájdete
viac než 500 návodov.

http://natankuj.sme.sk/?go=autostop
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http://www.couchsurfing.org/

http://www.akosatorobi.sk/

text: Michal Hricko
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Ako sa do hory
volá, tak...
Zakryme si uši, zabuchnime dvere,
pozatvárajme okná. Ak sa nám niekto
prihovorí, nevenujme mu pozornosť,
len hľaďme pred seba. Nevzdávajme sa
ničoho, nedeľme sa o to, čo je naše, veď
zobrať si to, čo patrí inému, je oveľa
ľahšie!

Aj takto by sa dala metaforizovať situácia
v okolí mesta Jeruzalem, v osade Gilo.
V tejto oblasti sa totiž plánuje postaviť
900 nových domov pre izraelské obyvateľstvo. Výstavba je schválená, treba
začať konať a všetko, čo zavadzia, zbúrať.
To sa týka aj – či najmä – palestínskych
domov. Dom sa musí zdemolovať,
Palestínčan sa má vysťahovať. Nech si
každý stavia na „svojom“ piesočku. A ak
si niekto postaví hrad na „mojom“, kop!
Čo na tom, že polovica sveta je z takéhoto
prístupu rozčarovaná. Čo na tom, že americký prezident Barack Obama protestne
zdvíha ruky a kritizuje izraelskú vládu,
kvôli demoláciám palestínskych domov,
na mieste ktorých sa majú postaviť nové
– izraelské. Naliehania, aby sa prestalo
s vysťahovavaním Palestínčanov, ako
prejavy úsilia oživiť mierové procesy, sa
strácajú kdesi pred hranicami Izraela.
A tak sa snahy o zasadnutie k rokovaciemu stolu znova a znova rúcajú. Obnovenie izraelsko-palestínskeho mierového
procesu sa posúva na dobu neurčitú.
Hlavné je s nikým a o ničom nedebatovať! Nezaujímať sa o postoj iného,
neakceptovať, že každý môže slobodne
vyjadriť svoj názor.

Týmto sa evidentne inšpirovali aj traja
mladíci z Prešovskej univerzity. Tí rušili
prednášku izraelského veľvyslanca Zeeva
Bokera, ktorý na ich škole rečnil na tému
Možnosti budúceho vývoja na Blízkom
východe z pohľadu Izraela. Pískaním
na píšťalkách, mávaním palestínskou
vlajkou a transparentom s nápisom „Stop
židovskému rasizmu“ sa snažili Zeeva
Bokera umlčať.
Márne sa pán veľvyslanec obáva náznakov antisemitizmu a antiizraelizmu.
Zbytočne poukazuje na poprednáškovú
besedu, kde bolo možné vyjadriť svoj
názor. Študenti debatovať zjavne nechceli. Vcelku výstižná ukážka izraelskej
neochoty diskutovať s Palestínou. Izrael
dodnes debatovať nechcel. Meter sa obrátil a dnes s ním zjavne nechcú hovoriť
študenti.

text: Michaela Kušnírová
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O (ne)samozvanom
obrovi a klaunovi
Klausovi
Lisabonská zmluva je už čerstvo zapadnutá
prachom v depozitári talianskeho ministerstva zahraničných vecí v Ríme. Je to dôležitý
dokument, ktorému obyvatelia EÚ venovali
primálo pozornosti.
Keď Konrad Adenauer a Robert
Schuman začiatkom 50. rokov minulého storočia začínali s procesom
integrácie, nemohli vedieť, akým
smerom sa bude Európa uberať. Po
skúsenostiach s II. svetovou vojnou
bola snaha vylúčenia vojenského
konfliktu na starom kontinente
obrovská. Na otázku, čo by mohlo
ochladiť horúcu krv nacionalistov
v štátoch, ktoré boli takmer odnepamäti znepriatelené, ponúkla rýchlu
odpoveď ekonómia. Ak budú krajiny
hospodársky prepojené a navzájom
od seba závislé, tak každý, kto bude

Jan Kryl o Slovensku:

„Já jsem tady doma“
Brat štvanca totalitnej ideológie – Karla Kryla, prišiel 17. novembra
na pôdu našej alma mater. Vystúpil na podujatí Revolučné dni
Novembra 1989. Redaktori Zumagu rozhovorom s básnikom
a spevákom Janom Krylom oslávili 20. výročie Nežnej revolúcie.
Čo si myslíte o súčasnej generácii
mladých ľudí?
Musím říct, že mladá generace je fantastická. Je ochotná přijímat (v uvozovkách) moudrost starého pána. Myslím
si, že o komunismu potřebuje slyšet,
aby měla základ a aby věděla, o čem
je tady řeč. Abychom si dokázali uvědomit, co pro nás znamenalo zlomení
té šílené totalitní moci. Že si najednou
člověk směl svobodně vydechnout,
svobodně říct svůj názor. Svobodně
se dostat třeba, já jako Kryl, do školy.
Když třeba moje děti na tom byly tak,
že nemohly studovat. Byly určeny
k lopatě.

Prejavoval sa útlak zo strany komunistov už v období Vášho detstva?
Když mi byly tři a mému bratru Karlovi bylo šest, rozbili nám tiskárnu. On
se tenkrát rozbrečel a táta mu řekl:

„Karle neplač, chlapi nebrečí…“, což
je samozřejmě nesmysl. Tohle v něm
zůstalo. On byl vždycky tvrdohlavý
člověk. Já jsem víc po mámě, byl jsem
manipulovatelnější. Karel šel vždy
hlavou proti zdi. Když si soudružka
učitelka psala, aby měla stoprocentní
účast dětí v pionýru, tak Karel řekl, že
je skaut a že do žádného pionýru nejde. A proto, že měl metr padesát osm,
soudružka učitelka pověřila nejvyššího
a nejsilnějšího kluka, aby mu domluvil. Ten kluk Karla zkopal ze schodů a
brácha tam stejně nevstoupil.

Vystupujete na slovenských aj na
českých školách. Keby ste to mohli
porovnať, vie o komunizme viac slovenská alebo česká mládež?
Neví jedna ani druhá. Spíš slovenské
děti a slovenští diváci se víc starají o
Karla, o jeho památku. Můžu říct, že
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chcieť vyvolať konflikt, pôjde proti sebe
samému. Nemecký spolkový kancelár
a francúzsky minister zahraničia sa
zaslúžili o následný ekonomický rast
a prosperitu celého spoločenstva európskych národov.
Otázkou pre súčasnosť a do budúcnosti
je, či z ideí európskej hospodárskej
a menovej integrácie nevzišiel obor,
čo ohrozuje vlastných „chránencov“. Je
český prezident hrdinom, ktorý si predsavzal poraziť obra alebo iba trápnym
dvorným šašom? Pravdepodobnejšia je
druhá možnosť. Podľa Václava Klausa
je Lisabonská zmluva stratou suverenity. Nemýli sa. Je na mieste dodať, že je
stratou suverenity do tej miery, do akej
s ňou jednotlivé národné parlamenty
súhlasia. Už pri vstupe Česka do EÚ
v roku 2004 bolo známe, akým smerom
sa bude Únia uberať. Prvý návrh euroústavy bol zverejnený 18. júla 2003.
Predstavitelia ČR podpisom prístupovej
zmluvy k EÚ súhlasili aj so začatým
procesom politickej integrácie. Samozrejme, že tým automaticky nesúhlasili
s podobou nedávno schválenej Lisabonskej zmluvy. Svoj nesúhlas mohol
dať Klaus najavo podstatne skôr, nie až
vtedy, keď jeho obštrukcie mali už len

slovenské obecenstvo (to není mazání
medu kolem huby, ale je to opravdu
tak) je vřelejší. Karla tady daleko více
ctíte, než ho ctí česká země. Oni ho
uvádějí v televizích nebo v rozhlase
jedině tehdy, když je nějaké výročí.  
Všude mají Kryla. No přes rok ho nehrají v rozhlase, nevysílá ho ani jedna
z televizí. A když si někdo zavolá do
rozhlasu, že chce něco zahrát od Kryla,
tak mu zahrají Landu, což je ovšem
průšvih… že jo?

Myslíte si, že si vieme vážiť demokraciu alebo sa môže niečo podobné
zopakovať?
Nepochybuji o tom, že si dokážeme
vážit svobody, ale chybí nám ten rozdíl.
Ten rozdíl vám nikdo neřekne. Já si
myslím, že ještě musí vyrůst minimálně jedna generace, která potom v sobě
najde trošku nějaké té duševní síly
k tomu, aby zase nejen házeli vajíčky,
ale třeba zacinkali znovu klíči a řekli:
Tak hoši, takhle ne. Dnes je ve vládních
a v parlamentních kruzích tolik komunistů, kteří převlékli kabát a řekli:
Fajn, my budeme teďka za sociální
demokracii nebo za jiný partaj, ale
komunisty zůstali.

symbolický význam. Išlo o sofistikované
divadielko z Pražského hradu. Na istý
čas sa navliekol do kostýmu rebela.
Na Českú republiku svojím neuváženým
konaním uvrhol tieň nespoľahlivého,
samoľúbeho a nepredvídateľného
partnera.

V budúcnosti možno budú v učebniciach
o otcovi ekonomických poprevratových
reforiem v ČR písať aj ako o praotcovi
integračného skepticizmu v EÚ. Je to
paradoxné, ale nie absurdné. Aj na jeho
ideového spriaznenca Declana Jamesa Ganleyho, zakladateľa neúspešnej
strany Libertas, sa možno zabudne. Ale
nebolo by to správne. Ganleyho výčitka
reformovanej euroústave je opodstatnená. Prečo by mali občania podporovať
nejakú zmluvu, ak ju nepoznajú, ak
jej nerozumejú a ak ich aj lídri Únie
presviedčajú, že jej jednoducho ani
nepotrebujú rozumieť? Žeby preto, aby
mohli siahnuť na niektoré ich slobody?
Klausova a Ganleyho skepsa zostávajú
do budúcnosti vážnym mementom.
text: Ján Debnár
karikatúra: Ľudovít Timko
V minulosti bola hrozbou totalita.
Čo považujete za najväčšiu hrozbu
teraz? Je to podľa vás preobliekanie
kabátov?
Ne. Daleko největší průšvih je v lhostejnosti lidí a v jejich rezignaci. Lidi
už nemají chuť dát se do boje proti
nějakému zlu. Většina z nich třeba ani
nejde k volbám. Vždyť jsem slyšel, že
tady snad bylo 22% u regionálních
voleb.

Ako vnímate rozdelenie Československa?
Já na Slovensko jezdím stále. Pro mne
bylo tragedií ukazovat na hranici pas.
Připadal jsem si jako idiot. Já jsem se
narodil jako občan Československé republiky. Je to moje rodná zem, takže já
se tu cítím být doma. Dobře víme, kdo
rozdělil ten stát. Neptali se národu,
jestli chceme po sedmdesáti letech žít
spolu nebo ne.

Čo si myslíte o Václavovi Klausovi?
Vašek je narcis, to je o něm známo. Je
jediný, který zůstal ve vysoké politice,
kromě Saši Vondry. Dokonce o něm
běžel vtip, že za ním přišli a chtěli po
něm diskusi o Bohu a on se jich zeptal: „A co byste o mně chtěli vědět?“
(Smiech)

text: Ján Debnár, Mária Hunková, Jozef Lednický
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Komunizmus
na slobode

Bolo to demokratické a asi aj európske,
keď si Komunistická strana Slovenska
nechala vyrobiť okrídlenú reklamu, ktorá poukazovala na „nezmysel“ s názvom
sloboda. Symbol veľkej červenej hviezdy
a v jej vnútri (ako v srdci) pretrvávajúci
kosák a kladivo. Asi niečo na tom bolo,
keď sa skandovalo to úbohé heslo „na
večné časy“.

Minulosť sme zakopali do hĺbky a slobodu prejavu sme povýšili nad gulagy,
vraždy, Jáchymovské bane a obetu, ktorú
priniesol Palach. Je to smutné, ale niekde
tam, „v komunistickom raji“, sa musia
Lenin so Stalinom vo vrúcnom objatí
nechutne pochechtávať nad dnešnou
demokraciou.
Avšak komunistický bilboard ukazuje,
že sloboda, v ktorej žijeme, má veľké
trhliny. Pretože nechať legalizovať
a právne ukotviť komunistickú stranu
v spoločnosti, ktorej životnou terapiou
a jedinou nádejou na vyliečenie sa stalo
práve zabúdanie na zverstvá totality, je
z každého uhla pohľadu trápna fraška,
ktorá šliape po ľudskej dôstojnosti.

Druhá strana mince je otázka na plagáte,
ktorá sa pýta, či sme spokojní s vývojom
po ´89. Ten ukazuje absolútny výsmech
strany namierený proti slobodným
ľuďom, a tým zároveň pľuje do tváre
demokracie.

Ak by totiž štát zakázal prejaviť názor
komunistom, ozvali by sa hlasy, či už zo
strany médií alebo všemocnej verejnosti, že je to porušovanie základných
ľudských práv. Čo nám však samozrejme
nehrozí, pretože na Slovensku na to nemáme. Chýba nám totiž jedna podstatná
vec. A to uvedomenie si, čo vlastne pojem
sloboda znamená a pokiaľ až siaha.

Pretože ak sloboda nemá morálne a historické mantinely postavené na faktoch,
ale práve naopak, je bez dna, potom ignoruje všetko. Dokonca aj spravodlivosť.
text: Matej Baránek
foto: http://www.kss.sk
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foto: Veronika Folentová

