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Keď som pred štyrmi rokmi začínala 
študovať na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku, rozčuľovalo ma, že som 
si všetko musela zistiť sama. Nebol 
nik, kto by mi poradil (inak povedané 
„vodil ma za ručičku“ ako na strednej 
škole). Starších študentov otravovalo 
vysvetľovať mi pre nich už samozrejmé 
veci. Vyučujúci nemali čas. Pamätám si 
na najčastejšie používanú vetu počas 
rozhovorov s inými prvákmi: „Vedela 
si o tom, že?“ Samozrejme, nevedela... 
Tak ako som doteraz nevedela o tom, 
že pred druhou svetovou vojnou sa 
aj na území Slovenska jazdilo vľavo. 
Prekvapení? A to ste ešte nečítali našu 
rubriku Vedeli ste o tom, že... Ale späť 
k môjmu prvému roku štúdia.

Prvý semester na novej škole je, ako-
by ste sa ocitli na inej planéte a vaša 
neschopnosť vás rozčuľuje. Kde si 
môžem kúpiť obed? Prečo toľko 
starších študentov žije na priváte (nie, 
nie je to len o bohémskom spôsobe 
života mimo zorného poľa rodičov)? Aká 
je naša škola v porovnaní s ostatnými?  
A čo tá veľká diera vedľa Filozofickej  
Fakulty? ...Poradím vám, našu Tému 
berte ako návod na použitie s názvom 

Katolícka univerzita v Ružomberku. 
A to ešte nehovorím o novo otvorenom 
slovenskom unikáte. Skrátene, volá sa 
Poradenské centrum a čo-to sa o ňom 
dozviete zo spravodajstva. 

Keby som bola princezná Arabela 
a v škole by som voľačo nevedela, tak 
by som zmizla spred tabule, na druhú 
stranu našej zemegule... Ale ja nie 
som Arabela a toto nie je pripomienka 
škôlkarských čias, i keď to vyznieva in-
fantilne. Nie, myslím pri tom na cesto-
vanie, konkrétne na Soul a Barcelonu. 
Že ste tam nikdy neboli? Ani ja nie, 
a preto sa veľmi teším zo zážitkov, ktoré 
opísali naši redaktori. „Upozornenie, 
že v Barcelone sa za jedlo na terase 
dopláca, prišlo neskoro. Poniektorí 
obchodníci považujú za terasu aj ulicu, 
a tak sme sa ocitli medzi odpadkovými 
košmi, a to sme mali vraj nadštandard.“ 
Navnadila som vás? Skvelé, tak si 
prečítajte naše rubriky Reportáž, Oko-
lo sveta a nezabudnite na príbehy  
„Erazmákov“!

Na záver azda už len poďakovanie za to, 
že ste sa rozhodli ochutnať z toho, čo 
sme pre vás uvarili. Bon Appetit! 
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Z spravodajstvo

Kardinálovi Meisnerovi  
udelili čestný doktorát
Pri slávnostnom otvorení nového akademického roka na Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku prijal nemecký kardinál 
Joachim Meisner čestný titul doctor honoris causa, čestný dok-
torát univerzity, ktorý sa udeľuje za zvláštne zásluhy. Odovzdal 
mu ho rektor Tadeusz Zasępa.

Titul mu podľa Zasępových slov udelila Vedecká rada Katolíck-
ej univerzity v Ružomberku ešte v apríli tohto roku. Chceli 
tak vyjadriť úctu, podporu a stotožnenie sa s myšlienkami 
a životnými postojmi kardinála. Taktiež chceli kardinálovi Meis-
nerovi takýmto spôsobom poďakovať za jeho celoživotné dielo. 

Študentom poradia  
v novom centre
Jednou z noviniek Katolíckej univerzity v Ružomberku je nové  
Poradenské centrum, ktoré otvorili na Hrabovskej ceste len 
niekoľko dní po začatí nového akademického roka.

Centrum je určené pre študentov, ktorí zápasia s rôznymi prob-
lémami. „S myšlienkou vzniku v tejto podobe prišlo vedenie uni-
verzity. Považovali za dôležité, aby študenti prichádzali na jedno 
miesto vybaviť si všetko, čo popri štúdiu potrebujú,“ prezradila 
koordinátorka centra Katarína Markovičová. Ako dodala, poradňa 
slúži ako miesto, kde študentom odporučia, na koho zo zamest-
nancov univerzity sa majú pri riešení svojho problému obrátiť, 
prípadne pomôžu oni sami. Pracovníci centra sa už teraz na ne-
dostatok práce sťažovať nemôžu. „Za mesiac september využilo 
služby osobného i dištančného poradenstva 54 študentov“, infor-
movala Markovičová. 

Poradenské centrum je na Slovensku unikátnym pracoviskom, 
ktoré poskytuje študentom sociálno-právne, kariérne, psycholo-
gické poradenstvo a zároveň funguje aj ako poradňa pre zdravotne 
znevýhodnených študentov a pomoc pre matky s deťmi.  Študenti 
môžu poradňu navštíviť nielen osobne na Hrabovskej ceste, 
informovať sa a získať radu môžu aj prostredníctvom elektronickej 
pošty. Všetky potrebné informácie nájdu na stránke poradna.ku.sk.

Pred  Katolíckou univerzitou 
osadili sochu Jána Pavla II.  
Socha pápeža Jána Pavla II. pred Pedagogickou fakultou Ka-
tolíckej Univerzity má odeté pápežské rúcho, na hlave biskupskú 
mitru a v ľavej ruke drží pápežskú pastiersku palicu. Na podstav-
ci sochy je nápis Nebojte sa! 

„Pozdravuje všetkých študentov, pracovníkov a vyučujúcich, 
ktorí vchádzajú do budovy,“ objasnil zámer sochy autor Czesław 
Dzwigaj. „Myslím, že tu dlho ostane a bude nám pripomínať 
veľkého Slovana – našu spoločnú osobnosť z prelomu 20. a 21. 
storočia,“ dodal Czesław Dzwigaj.
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ZUPaC

Dirigent Piotr Rubik:  
Slováci naozaj prežívajú vieru
Brčky stojace na všetky strany. Úsmev, ktorý rozžiari celú miest-
nosť a snaha o odpoveď na každú otázku aj napriek jazykovej ba- 
riére. Vystupoval v najznámejších svetových koncertných sálach 
v Európe i v Spojených štátoch. Preslávil sa najmä spievaným živo- 
topisom pápeža Jána Pavla II. O finálnej verzii piesní mal svoju 
jasnú predstavu. Známy poľský skladateľ, dirigent, ale v prvom 
rade manžel a otec rodiny. Charizmatický a uznávaný Piotr Rubik.

Aké boli vaše hudobné začiatky?
Rodičia si už v mojom útlom detstve 
všimli, že inklinujem k hudbe, a tak ma 
dali na violončelo. V tých časoch vládol 
v Poľsku ešte hlboký komunizmus a jed-
iná možnosť, ako sa dostať vonku, bola 
v rámci orchestra. Keďže huslistov bolo 
veľa, usúdil som, že s violončelom by som 
mohol mať väčšiu šancu. 

Čo vás viedlo k tomu stať sa  
dirigentom?
Ako člen orchestra som dostal možnosť 
spoznať ho zvnútra, jeho nedostatky, chy-
by dirigentov, a tak som sa rozhodol, že 
ja budem iný. Viac-menej to bolo aj z nut-
nosti. Vedel som, že to je jediná možnosť, 

ako dať vo finále skladbe podobu podľa 
mojich predstáv, výslednú energiu, a to 
som chcel robiť.

Aké sú plusy a mínusy vašej práce?
Najväčším a najdôležitejším plusom pre 
mňa je, že robím to, čo mám rád. Avšak 
každý ma pozná a strácam tak súkromie. 
Mnohí ma kritizujú, ale ja robím len to, čo 
milujem!

Ku ktorému z diel máte najvrúcnejší 
vzťah?
Každé dielo či skladbu mám veľmi rád. 
Snažím sa byť vo všetkom originálny. 
Vo všetkom je kúsok zo mňa. Momentálne 
je to však moje posledné CD Opísanie sveta. 

Čo sa snažíte ľuďom odovzdať svojimi 
piesňami?
Pomocou muziky sa snažím ľuďom 
odovzdávať dobrú energiu. Urobiť ich 
lepšími. Nie všetky moje piesne sú ducho-
vné, ale väčšina z nich je, pretože to je to, 
čo ma inšpiruje. Spievam pre Boha, je to 
vďaka za talent, ktorý mi dal.

A ako sa vám doposiaľ páči na Slovensku?
Slovensko ako krajina sa mi veľmi páči, 
je to taký duchovný kraj, ľudia tu naozaj 
prežívajú svoju vieru, a to mi v Poľsku 
chýba.
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Univerzitné pastoračné centrum Jána 
Vojtaššáka v Ružomberku, známe ako 
UPaC, je miestom, kde môžu študenti 
Katol íckej univerzity plnohodnotne  
a produktívne využívať svoj voľný čas. 
Centrum organizuje podujatia kultúrneho, 
ale aj športového či duchovného charak-
teru. Vítaní sú všetci tí, ktorí majú záujem 
rozvíjať svoj talent, spoznávať nových ľudí 
či prehĺbiť vzťah s Bohom.

Kultúrne a duchovné aktivity

Pre študentov sa každoročne pripra-
vujú rôzne zaujímavé aktivity. Je tu 
možnosť zúčastniť sa pútí, napríklad do 
Vadovic, rodiska pápeža Jána Pavla II., 
do Osvienčimu alebo do veľkonočného 
Ríma. „Chceme prežiť najväčšie svi-
atky Cirkvi spoločne s mladými ľuďmi 
v Ríme, v meste, ktoré chce vidieť hádam 
každý. Navyše, zúčastniť sa svätej omše 
so Svätým Otcom je nezabudnuteľný 

zážitok,“ priblížil púť Dušan Galica, jeden 
z univerzitných kaplánov.

UPaC organizuje tiež stretnutia kres-
ťanskej mládeže, adorácie, rôzne ducho-
vné cvičenia či bál v dobových kostýmoch. 
Okrem týchto aktivít poskytuje študentom 
možnosť navštíviť čajovňu ČAJKA a po-
čítačovú miestnosť s knižnicou. V ponuke 
je tiež herňa, kde si môžu zahrať biliard  
či stolný futbal.

Každý týždeň sa na internátoch organizu-
jú takzvané „stretká“ vedené animátormi, 
na ktorých sa môžu študenti zúčastniť 
vždy hodinu pred sv. omšou. ,,Tieto stret-
nutia sú naozaj veľmi dobrou myšlienkou, 
pretože nám umožňujú lepšie sa navzá-
jom spoznať a priblížiť sa k Bohu,“ uviedla 
študentka univerzity. Obzvlášť prefe-
rovaná je pondelková „Mládežka“, ktorá sa 
koná o pol ôsmej popoludní v jezuitskom 
kostole na Námestí Andreja Hlinku

Športom k zdravému telu i duši

Študenti majú možnosť vybrať si z rôznych 
druhov športov. Každý deň je pre nich pri-
pravené niečo iné. Športoví nadšenci si ti-
eto možnosti pochvaľujú: ,,Je naozaj super, 
že sa môžeme po namáhavom dni v škole 
odreagovať a zároveň aj urobiť niečo pre 
svoje zdravie.“ 

Okrem toho si tento rok predstavite-
lia UPaC pripravili lyžovačku či májové 
výstupy na vrchy v okolí Ružomberka 
Choč a Šíp. 

Efektívne využitie 
voľného času s UPaC
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kde?  telocvičňa v Rybárpoli  
            a na Bystrickej ceste

čo? futsal – streda
          volejbal – utorok
          basketbal – streda
          florbal - štvrtok
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Z erasmus

Dážď, ranné hmly, stará architektúra, 
mnoho turistov a ľudí rôznych národností. 
Mohlo by sa zdať, že píšem o Londýne. 
Pôvodne som aj túžila stráviť jeden se-
mester v hlavnom meste Anglicka, veci sa 
však vyvinuli inak a mne ponúkli možnosť 
stráviť zimný semester v Passau, známom 
ako mesto troch riek (Dunaj, Inn a Ilz). Hoci 
som sa zo začiatku bála (kvôli nemčine), 
napokon som rada, že som sa odhodlala, 
aj keď prvé dva týždne boli hrozné a často 
som rozmýšľala, že sa vrátim na Sloven-
sko... Sme v Passau aj s Jozefom, mojím 
priateľom, životnou láskou, svetlom mo-
jich nocí, ranným májovým vánkom, a tak 
ďalej. :-)

Bezdomovecká story

Našli sme si, za dobrú cenu, nádherný 
študentský byt v srdci starej časti mesta. 
Zarezervovali sme si ho už na začiatku au-
gusta, avšak pár dní pred nasťahovaním 
nám bezdôvodne poslali späť kauciu, 
takže sme sa ocitli v nezávideniahodnej 
situácii. Dva týždne sme bývali v hoteli 
a úmorne zháňali nový byt (alebo aspoň 
nejakú podkrovnú izbietku). Počas tohto 
obdobia prebiehal aj môj intenzívny kurz 
nemčiny (bolo mi ho treba ako soľ), ktorý 

trval sedem hodín denne. Čiže hľadanie 
príbytku bolo sťažené okrem nechuti 
a sklamania aj nedostatkom času. Prenají-
matelia prvého bytu neboli jediní, ktorí sa 
k nám správali neseriózne. Mnohí vlastní-
ci neodpísali ani nedvihli telefón. Ostatní 
sa s nami pohrávali, napríklad nám pol 
hodinu pred obhliadkou zavolali, že už byt 
prenajali (hoci sme sa vopred vyjadrili, že 
ho na 100 percent berieme), alebo nám 
ho rezervovali a pre istotu sa neskôr už 
vôbec neozvali. Nechcem tu však písať 
len o zlom začiatku, pretože teraz, keď už 
máme kde bývať, je všetko oveľa krajšie.

Študenti z celého sveta

Samotné mesto je nádherné. Architek-
túra (najväčší dómový organ na svete  
– v dóme sv. Štefana), možnosti nakupova-
nia (kozmetika a BIO veci sú tu dokonca 
lacnejšie než u nás!), zaujímavé chute. 
Jedla som bavorskú špecialitu – pečené 
koleno (Schweinshaxe) – aj to omylom, 
lebo nám v škole povedali, že je to pečené 
stehno, a napokon to bolo celkom fajn. Čo 
sa týka toho najpodstatnejšieho, školy, 
tak samotná inštitúcia je naozaj „cool“! 
Tvorí ju niekoľko budov, ktoré sa tiahnu 
pozdĺž brehu rieky Inn a campus považujú 

za najkrajší v Nemecku. Pracovníci školy, 
s ktorými som zatiaľ mala tú česť, boli 
milí a ochotní (najmä lektorka na kurze 
nemčiny, obdivujem jej trpezlivosť).  
„Erasmákov“ – spolužiakov mám z celého 
sveta. Nie všetci vedia anglicky (ja zase 
neviem španielsky, portugalsky ani fín-
sky), takže som zatiaľ „hodila reč“ len  
s Japonkou a Kórejkou. Príjemné prekvap-
enie prišlo počas návštevy študijného 
oddelenia, kde sa so mnou ten pán začal 
rozprávať po slovensky, síce lámavo, ale aj 
tak to bolo pekné. Konečne som sa chvíľu 
necítila ako z inej planéty. Teda, až na jeho 
poznámku, že v Nemecku stále berú Slo-
vensko ako súčasť Československa. To ma 
trošku prekvapilo, keďže Česko je suse-
dom Nemecka a od rozdelenia uplynuli už 
takmer dve dekády. Možno to mal byť vtip, 
neviem. Pokiaľ ide o poriadne vyučovanie, 
to okúsim až v priebehu nasledujúcich 
týždňov, tak ku školskému systému 
a ďalším veciam sa vyjadrím v nasledujú-
com príspevku. Zatiaľ vás srdečne pozdra-
vujem, posielam :-* a prajem všetko do-
bré! Mne aj Jozefovi chýbate (vy už viete 
ktorí :-) ). A pozdravujeme špeciálne Pulz 
a našich obľúbených vyučujúcich. Lúčia sa 
Anna M. a Jozef C.

Passau – mesto troch riek a štyroch pivovarov
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Zerasmus

Tento semester študujem v poľskom 
Ľubline a keďže sa tu škola začína až v ok-
tóbri, celý september som strávila učením 
sa poľštiny na jazykovom kurze. No a tu 
prinášam správy z môjho nového sveta - 
podrobnosti zo života „Erazmáka“.

„óda na Erasmus “

Rada cestujem. Nemám však na mysli 
zahraničné dovolenky v štýle „týždeň 
ležím na pláži“, ale aktívne spoznávanie 
krajiny, ľudí a kultúry. Vedľajším, ale veľmi 
pozitívnym efektom cestovania je niečo, 
čomu ja rada hovorím „otváranie mysle“. 
Inak povedané – zbavovanie sa predsud-
kov. Cestovanie totiž pomáha otvárať oči 
pre videnie inakosti ľudí, čo v konečnom 
dôsledku spôsobí, že ľudí prijmeš takých, 
akí sú. Teda, že sú iní. Erasmus je na to 
ako stvorený. Zmes rôznych ľudí s rôznymi 
kultúrami, náboženstvom a tradíciami; je 
to akoby ku tebe prichádzalo viac krajín 
naraz. Samozrejme, v zmenšenej mierke. 
Je to tiež perfektná možnosť overiť si svo-
je jazykové schopnosti a v neposlednom 
rade príležitosť pre osobnostný rast. Eras-
mus – so všetkým, čo v sebe ukrýva – ti dá 
nie len možnosti v rámci, ale taktiež šancu 
porásť ako človek. 

Tamtí na Katolickom uniwersytete 
Lubelskom

Ľudia, učitelia, študenti sú k cudzin-
com veľmi ústretoví a milí. Z mnohých 
domácich študentov je cítiť niečo, čo by 
sa dalo preložiť asi takto: „Študujem, 
lebo chcem študovať, nie len preto, že 
chcem mať neskôr lepší plat.“ Viem, že 
nie všetci tu majú tento pohľad, ale stret-
nutie s takýmito ľuďmi je veľmi motivu-
júce a môže to byť nákazlivé – ak sa človek 
„nakaziť“ nechá... Taktiež som si všimla, že 
mnohí sú na univerzitu veľmi hrdí. A majú 
byť na čo, je to škola, ktorá prakticky od 

svojho zrodu zostáva sama sebou. Zacho-
vala si svoju nezávislú a slobodnú filozo-
fiu. Zostala katolíckou univerzitou zvonku 
aj zvnútra, aj keď všetko naokolo bolo ko-
munistické, marxistické, socialistické...  

Slovanská exotickosť

Som vo vreci s pečiatkou Erasmus študent 
a občas sa tu – v obyčajnom Poľsku – aj 
cítim trochu exoticky :-). Často je oveľa 
jednoduchšie dorozumieť sa s Poliakmi po 
anglicky, asi preto si tu niekedy pripadám 
„zahraničnejšie“. No moju „slovanskú 
exotickosť“ korunovala učiteľka poľského 
jazyka, ktorá ma od začiatku septem-
brového kurzu oslovovala Jena namiesto 
Jana. Neviem, kde to vzala, ale neopra-
vovala som ju. Moje turecké kolegyne 
toto moje nové meno dokonca presadili 
aj mimo hodín vyučovania. Až posledný 
týždeň kurzu učiteľka zistila, že meno, 
ktorým ma oslovuje, nie je moje. Škoda, 
zapáčilo sa mi!

Kazimierz – turistický magnet, 
turistov lapač

Skutočne si to všetko veľmi užívam. 
O nás zahraničných študentov sa tu veľmi 
pekne starajú. Škola pre nás dokonca 
organizuje menšie poznávacie výlety. 
Jedným z nich bola aj cesta do mesta Ka-
zimierz. Je naozaj malebné (toto je asi 
to najvýstižnejšie slovo) a samo o sebe 
je veľkým lákadlom pre turistov. Je tu 
možné vidieť všeličo. Oku lahodia najmä 
outdoorové expozície obrazov domácich 
umelcov. Tí pri dobrom počasí pracujú 
aj vo svojich open-air ateliéroch, priamo 
na námestí. Atmosféru mesta príjemne 
dotvárajú bričky a koče so záprahmi 
i kočiši vždy pripravení pozvať turistov na 
okružnú jazdu mestom. Nechýbajú ani živé 
sochy a do zbierky pouličných zárobkárov 
treba zarátať aj prerastených plyšákov 

- macka Pu alebo Hello Kitty, ktorí čakajú 
na fotografovania chtivých turistov. 

Najviac ma zaujala asi desaťčlenná, po 
námestí roztrúsená spoločnosť starších 
rómskych žien. Kvetované sukne a tváre 
poľujúce pohľadom, ktorým si premeriav-
ali azda každého, najmä páry. Neponúkali, 
ale rovno poskytovali „službu“ náhľadu do 
budúcnosti skrze dlaň alebo karty. Nikoho 
sa nič nepýtali, rovno na neho vybalili ho-
tovú vec. Okultizmus v praxi!

Na záver malé jazykové okienko

Múdry človek sa učí na chybách druhých. 
Nech sa páči, ak sa chystáte do Poľska, 
buďte múdri a nechajte sa poučiť:
• Ak v nemenovanom obchodnom reťazci 

hľadáte papiernické potreby, nepýtajte 
sa na papierosy len preto, že toto slovo 
ste niekde videli a spojilo sa vám s tým, 
čo práve potrebujete. Papierosy = cigare-
ty. Ja som však potrebovala pripináčiky.  

• Nesmejte sa, keď o sebe Talianka po 
poľsky povie, že je Taliankou. Fonetický 
prepis: Jestem vložkou).

• Nenechajte sa prekvapiť, keď vám ako 
pomôcku na vysvetlenie slova „statek“ 
učiteľ povie „Titanic“ (statek = loď).

• V poľsku „laska“ nie je „láska“, ale palica.
• Ak vám niekto vyznáva lásku, poľsky 

vám vyznáva „miłost“ – lebo to znamená 
„láska“.

• Ak uvidíte na novinovom stánku naspre-
jované slovo „prasa“, nejde tu o žiadny 
vandalizmus, ale skôr o reklamu, pretože 
to znamená, že v tomto stánku majú den-
nú „tlač“.

• Bol by škandál, ak by v obchode v Poľsku 
predávali „czerstwe“ pečivo a nie 
„swieże“ – czerstwy znamená starý.

Zaostrené na Erasmus - fi lozofi ckým očkom
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V poslednej dobe sa na pôde Katolíckej 
univerzity v Ružomberku hovorí najmä 
o novej univerzitnej knižnici. Do otvorenia 
modernej budovy ostáva ešte pomerne 
veľa času, dovtedy sa musia návštevníci 
uspokojiť s  priestormi v budove Peda-
gogickej fakulty. Najmä starší študenti si 
všimli, že sa tu zmenili otváracie hodiny. 
Namiesto deviatej hodiny popoludní zat-
várajú už o šiestej, čo sa mnohým nepáči. 

Dôvodom je nízka návštevnosť

Otváracie hodiny podľa slov riaditeľky 
univerzitnej knižnice Soni Hlinkovej up-
ravili pre nízku návštevnosť vo večerných 
hodinách. Keby chodili študenti vo väčšom 
počte, určite by sme k zmene nepristúpili. 

Neviem, aká je reakcia okolia, lebo sme 
nerobili žiaden prieskum, ale zatiaľ sme 
nedostali ani jeden negatívny ohlas,“ pov-
edala a dodala, že momentálne o posune 
otváracích hodín na neskoršiu hodinu 
neuvažujú.

Príprava na veľké sťahovanie 

Novú budovu univerzitnej knižnice by mali 
otvoriť už budúci rok, okrem stavebných 
prác prebieha aj  príprava na sťahovanie 
do nového. „V súčasnosti konzultujeme 
interiér knižnice. Veľmi by sme tiež uvítali 
rozšírenie knižničného fondu,“ vyjadrila 
sa riaditeľka. Ešte potrvá nejaký ten mesi-
ac, kým sa slávnostne otvorí nová budova, 
ale už teraz vieme, aký bude jej účel. „Nová 

univerzitná knižnica poskytne študentom, 
pedagógom a zamestnancom univerzity, 
ale aj verejnosti moderné, podnetné pros-
tredie na získavanie informácií. Zároveň 
bude, vzhľadom na svoju multifunkčnosť, 
poskytovať aj možnosť oddychu, 
spoločenského a kultúrneho vyžitia. Jej 
koncept smeruje k vytvoreniu miesta, 
ktoré bude flexibilne schopné nasledovať 
moderné pedagogické, sociálne a tech-
nické trendy univerzít,“ uzavrela Hlinková. 

Aký je názor študentov?

Na chodbách univerzity sme zisťovali, koľko 
času trávia študenti v univerzitnej knižnici, 
ako vnímajú skrátenie otváracích hodín 
a aké zmeny by ešte privítali.

Srdce našej alma mater bije už jedenásty 
rok. Ešte viac sa však rozbúcha koncom 
toho budúceho. Vtedy by sa totiž mala 
ukončiť výstavba novej budovy univer-
zitného komplexu. Narodí sa ďalšie dieťa, 
ktoré bude srdcom univerzity, a na ktoré 
budeme môcť byť hrdí. 

Realizácia stavby

O potrebe vybudovania nových priestorov uni-
verzitnej knižnice sa diskutovalo už od vzniku 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. S konk-
rétnym plánom prišiel však až rektor Tadeusz 
Zasępa v apríli 2008. Po posvätení základného 
kameňa košickým arcibiskupom Bernardom 
Boberom 11. mája tohto roku odštartovali 
stavebné práce a odsýpajú sa podľa harmono-
gramu. Realizátorská stavebná spoločnosť 
Swietelsky-Slovakia v súčasnosti betónuje 
základovú stavebnú dosku. Náročné výkopové 
práce si vyžadovali ukotvenie a spevnenie 
strmého svahu. Vzorom pre projektovanie 
knižnice boli rôzne zahraničné inštitúcie, okrem 
iných aj univerzity v USA, Taliansku, Nemecku či 
Holandsku. 

Nadštandardné vybavenie     

Vyše 310-tisíc kníh, archívna kapacita s poč-
tom viac ako 470-tisíc kníh, prednáškové, 

galerijné priestory, miesto na organizovanie 
kultúrnych či spoločenských podujatí, tiché 
študovne, oddelenie vzácnych výtlačkov 
a malá kaviareň - dejiskom týchto inovácií 
budú štyri podlažia. „Zámerom je vytvoriť 
knižnicu, ktorá bude pracovať na princípe 
jednotnej databázy. Poslucháči si v nej 
budú môcť na jednom mieste požičiavať aj 
knihy, ktoré sú umiestnené na pracoviskách 
v Košiciach či Spišskom Podhradí,“ pove-
dal hovorca univerzity Vladimír Buzna. 
Súčasné vybavenie knižnice disponuje 
technikou, ktorú nevlastní žiadna iná na 
Slovensku. „Za nadštandard vo vybavení 
môžeme už dnes označiť samoobslužné 
pulty na požičiavanie kníh a biblioboxy na 
vracanie vypožičaných zväzkov.“ 

Vízia študentov

Sto ľudí, sto chutí – hovorí sa. V jednom sa 
však študenti našej univerzity zhodli. Na 
otázku, čo očakávajú od novovybudovej 
knižnice odpovedali, že chcú mať priestor 
a kútik pre svoje štúdium. Vladimír Buzna
má aj pre nich potešujúcu správu: 
„Naším zámerom je vytvoriť knižnicu, 
ktorá poslúži predovšetkým pedagógom 
a študentom pri ich dennodennej práci. 
Knižnica má byť srdcom a centrom univer-

zity. Preto nám na jej vybudovaní nesmier-
ne záleží a vnímame to ako prioritu.“ 

Vyššie členské?
Možné pracovné miesta?

K otázkam o prípadnom vyššom členskom 
poplatku v nových nadštandardných 
priestoroch či možných pracovných mies-
tach pre študentov hovorca univerzity 
nevie presnú odpoveď: „Otázky budú ak-
tuálne, až keď bude knižnica dokončená. 
V prípade potreby brigádnické miesta 
určite vzniknú.“te
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V knižnici skrátili otváracie hodiny,
nie všetci študenti sú s tým spokojní 
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Srdce univerzity sa 
rozbúcha ešte viac
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Pred viac ako sto rokmi slovenské školstvo 
prakticky nejestvovalo. Je pozoruhodné, 
ako sa v priebehu niekoľkých desaťročí 
situácia radikálne zmenila. S troškou hu-
moru, ale i irónie by sme mohli prehlásiť, 
že v čase prijatia neslávne známych 
Apponyiho školských zákonov pod Tat-
rami fungovalo asi toľko "rýdzo sloven-
ských" ľudových škôl, koľko je tu dnes 
univerzít. 

Keď v auguste dala vláda zelenú ďalšej 
vysokej škole na Slovensku, mnohí sa 
zamysleli a spočítali, že ich tu už máme 
39. Zaujímavé sú však aj iné čísla. Naprí-
klad minulý rok na vysokých školách 
študovalo viac ako 217-tisíc študentov, 
zmaturovalo bezmála 60-tisíc žiakov 
a takmer polovica z nich sa zapísala na 
šúdium na vysokej škole. Iste, je pekné, 
že skoro polovica našich maturantov sa 
vybrala cestou ďalšieho intelektuálneho 
rozvoja. Apponyi sa musí v hrobe obracať. 
Je však potrebné (keď už nie priamo 
zodpovedať) aspoň si položiť otázky, 
ktoré sa natískajú po uvedomení si tejto 
skutočnosti. Je naozaj tá polovica dobre 
pripravená na vysokú školu? A sú vysoké 
školy schopné zvládnuť nápor toľkých 
ľudí? Čo s tými najlepšími? Dokážu sa im 
univerzity prispôsobiť, alebo sa musia 
prispôsobiť oni univerzitám? Symptómy, 

ktorých existenciu sa práve pokúšame 
naznačiť, už majú aj svoj terminus tech-
nicus – masifikácia vysokého školstva. 
Trend, ktorý v 70. rokoch zasiahol západ-
nú Európu, neobišiel ani postkomuni-
stické krajiny. Slovami Vladimíra Baláža 
z Prognostického ústavu SAV, vlády jed-
noducho prišli na to, "že je lepšie, ak bude 
mládež sedieť v škole, ako by mala fajčiť 
marišku." Keďže s takýmto argumentom 
sa naozaj ťažko polemizuje, otázkou je, 
ako situáciu vyriešiť tak, aby bol vlk sýty, 
ale aj ovca celá. 

Možno prehnaná pozornosť sa venuje 
riešeniu problému elitných študentov, 
ktorí by sa nemali stať súčasťou šedej 
nezaujímavej masy. Samozrejme, tých 
najlepších chce mať každý doma, a preto 
ak sa tu kladie dôraz, je to úplne legitímne. 
Pre kompetentných však z toho vyplýva 
možno nie najľahšia úloha. Vytvoriť také 
podmienky, aby mimoriadne nadaní 
a inteligentní študenti mohli svoj poten-
ciál rozvíjať aj vo svojej vlasti, ale zároveň 
pri tom pamätať aj na šedú a nie veľmi príťa-
žlivú masu. Tá existovať musí, pretože pre 
štát je stále atraktívnejšia ako kriminálnici 
na ulici či nezamestnaní na úradoch práce.

(tk)

Anna (V. ročník) - Knižnicu navštevujem 
asi dvakrát týždenne. Prekáža mi, že je 
otvorená len do šiestej večer. Mám totiž 
vyučovanie aj do pol ôsmej. Často sa stáva, 
že mám čas iba po skončení školy a keď 
chcem ísť večer do knižnice po vhodnú 
literatúru, tak už je zatvorená. Výber lit-
eratúry je však celkom široký. Študujem 
anglický jazyk a filozofiu a knihy na tieto 
predmety bez väčších problémov nájdem.

Katarína (III. ročník) - Knižnicu navšte.
vujem najmä pre materiály potrebné 
do školy, ale i pre internet. Bývam na 
priváte, kde ho nemáme. V dnešnej dobe 
je však pre študenta nevyhnutný. Aj preto 
je pre mňa zatváranie knižnice už šiestej 
hodine popoludní veľkým mínusom. Tak-
isto by som privítala viac literatúry vo 
francúzskom jazyku.

Pavol (IV. ročník) – Chodím sem pravide-
lne. Povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho 
študijného plánu, si to jednoducho 
vyžadujú. Vôbec nie som spokojný s tým, 
že je otvorená len do šiestej. Často končím 
až o siedmej, prípadne o pol ôsmej. Ja by 
som navrhoval určitý kompromis. Dlhšie 

by mohla byť otvorená napríklad dva 
alebo trikrát v týždni. Pre mňa je každý 
týždeň v škole iný. Máme nové a nové 
povinnosti, preto chodím do knižnice nie-
len kvôli literatúre, ale i kvôli internetu či 
rôznym študentským prácam, ktoré máme 
k dispozícii.

Na univerzite študujem dlhšie a už od 
prvého ročníka mi prekáža, že vyučujúci 
nám zadajú povinnú literatúru, lenže taká 
sa v našej knižnici vôbec nenachádza. 
Horšie je, že spomínanú literatúru 
nemôžem nájsť ani v rôznych knižniciach 
v celom Žilinskom kraji.

Katarína (IV. ročník) - Snažím sa 
knižnicu navštíviť aspoň raz do týždňa. 
Niekedy sa stane, že prídem aj trikrát za 
týždeň. Najmä kvôli internetu, mám totiž 
notebook, ale ten je veľmi ťažký a nechce 
sa mi ho nosiť po škole. Medzi hodinami 
mám často pauzy, vtedy trávim v týchto 
priestoroch najviac času. Keď som sa 
dozvedela o skrátení otváracích hodín, 
vôbec ma to nepotešilo. Ani teraz nie som 
nadšená, lebo človek si zvyčajne potrebuje 
niečo dokončiť, lenže musí odísť, pretože 

zatvárajú. Určite by som zmenila aj systém 
odovzdávania ISIC preukazu. Niekedy sem 
prídem len na päť minút a keď sa vraciam, 
už je pri pulte dlhý rad. Je nepríjemné, keď 
sa musím predbehnúť a poprosiť o preu-
kaz. Ostatní na mňa pozerajú, ale jedno-
ducho, človek sa často ponáhľa, napríklad 
na hodinu. Toto je podľa mňa tiež problém 
a rozprávala som sa o tom so spolužiakmi, 
aj im to prekáža.

Matúš (I. ročník) - Nechodím do uni-
verzitnej knižnice a ak mám povedať 
pravdu, ani neviem, dokedy je otvorená. Ja 
dochádzam z Liptovského Mikuláša a keď 
niečo potrebujem, navštívim knižnice 
v mojom okolí. Ale teším sa na novú bu-
dovu knižnice, pôjde o veľkú pomoc pre 
študentov. Zrejme sa aj ja stanem jej pravi-
delným návštevníkom.

Mnohí si pochvaľujú pracovníčky knižnice 
a ich ochotu, objavili sa aj pochvalné slová 
na adresu knižného fondu. Študenti vní-
majú pozitívne aj fakt, že si v nej môžu 
vytlačiť rôzne dokumenty, využiť skeno-
vanie či len v tichu študovať. 

Moderná knižnica, určená predovšetkým 
pedagógom a študentom univerzity, bude 
zodpovedať požiadavkám doby. „Náde-
jame sa, že knižnica nebude slúžiť len uni-
verzite, ale aj mestu, regiónu a Slovensku. 
Napokon, iste poslúži aj Európe, ba i svetu, 
pretože už dnes vlastníme vzácne zväzky 
kníh, ktoré nájdete len v knižnici Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku,“ dodal 
Vladimír Buzna. 

Vysoká škola, no a?
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Hoci je naša alma mater stále „zelenáčom“ 
medzi slovenskými univerzitami, v pos-
lednom rebríčku hodnotenia Akademickej 
rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) 
zabodovala.

Skokan roka

V správe k rebríčkom za minulý rok ARRA 
píše, že slovenské vysoké školy v posled-
ných rokoch „prešľapávajú na mieste“. 
Z dvadsiatich hodnotených verejných 
vysokých škôl si pätnásť z nich polepšilo 
len o 1, 5 boda.  „Viac ako štvornásobne 
prekonala celoslovenský priemer iba Ka-
tolícka univerzita v Ružomberku, ktorá 
najvýraznejšie zvýšila tento parameter,“ 
protirečí posledná správa ARRA rečiam 
neprajníkov, ktorí „Káučku“ pokladajú 
za „liptovské gymnázium“. Jej skóre totiž 
v minulom roku podrástlo až o 5,3 bodu.  

„Katolícka univerzita sa ako celok medzi  
hodnoteniami v posledných dvoch rokoch 
zlepšila najviac spomedzi všetkých 
vysokých škôl na Slovensku,“ povedala 
výkonná riaditeľka ARRA Ivana Kullová. 
Oproti roku 2009 zaznamenali zlepšenie 
Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta 
aj Fakulta zdravotníctva. „Jediný pokles  
- až o tri miesta - zaznamenala Teologická 
fakulta,“ dodala Kullová.

Filozofickú fakultu v správe za rok 2010 
uvádza ARRA ako príklad toho, že aj 
mladšie fakulty sa môžu dostať vyššie, keď 
na tom systematicky pracujú. „Ešte pred 
štyrmi rokmi bola na tom porovnateľne  
s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  
dnes je s hodnotením takmer na dvo-
jnásobku a je veľmi blízko prvej trojici 
fakúlt v skupine,“ píše sa v správe. Peda-
gogická fakulta sa oproti minulému roku 
posunula o dve miesta. 

Problémom škôl sú citácie  
a slabý výskum

Kullová upozornila na to, že všetky sloven- 
ské školy by sa mali zamerať najmä na 
zvyšovanie kvality svojej publikačnej 
činnosti, aby ich publikácie zaznamenali 

aj renomované medzinárodné databázy. 
Dôležité podľa Kullovej je brať do úvahy 
počet doktorandov vo vzťahu k vedeckej 
produkcii fakulty. „Typickým neduhom 
slovenských vysokých škôl je totiž veľký 
počet doktorandov,  ktorí však nerealizujú 
relevantný vedecký výskum,“ objasnila. 

Nový rebríček coming soon

Ďalšie vysvedčenie dostane univerzita 
od ARRA už tento rok. Kullová nechcela 
prezradiť, či naša škola zaznamenala zno-
va posun. „Tohtoročný ranking plánujeme 
zverejniť 7. decembra. Do tohto dátumu 
nemôžem zverejniť výsledky,“ povedala. 
Zmienila však, že tento rok agentúra upra-
vila kritériá hodnotenia. 

Kvalitu akademického vzdelávania 
sleduje kritické oko ARRA

Keďže sa žiadna zo slovenských vysokých 
škôl medzi svetové elitné univer-
zity doposiaľ neprebojovala a všetko 
nasvedčuje tomu, že prvej lastovičke to 
ešte roky potrvá, pre naše univerzity je 
zaujímavý najmä boj na národnej úrovni. 
Jednou z udalostí akademického roka je 
zverejnenie Hodnotenia vysokých škôl 
a ich fakúlt, ktoré už siedmy rok reali-
zuje Akademická rankingová a ratingová 
agentúra (ARRA). Prvé hodnotenie zvere-
jnila v roku 2005, najnovšie výsledky 
predstaví začiatkom decembra.

Systematické hodnotenie na Slovensku 
chýbalo

ARRA vznikla v roku 2004 ako občianske 
združenie. Jej zrod iniciovali bývalí 
študentskí lídri a osobnosti z akademick-
ého prostredia, napríklad prvý minister 
školstva po Novembri ́ 89 Ján Pišút a bývalý 
rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
Ferdinand Devínsky. Do vzniku agentúry 
žiadna štátna ani neštátna inštitúcia 
neriešila systematicky hodnotenie vedeck-
ého a pedagogického výkonu vysokých 
škôl. Od začiatku svojho pôsobenia sa 
agentúre podarilo dostať do povedomia. 
Jej hodnotenie berie do úvahy  aj minister 

školstva Eugen Jurzyca. Činnosť agentúry 
označil za „užitočnú prácu". 

Súťaž medzi vysokými školami chýba

Cieľom ARRA je stimulovať pozitívne 
zmeny v slovenskom vysokom školstve, 
pomôcť budúcim vysokoškolákom pri 
výbere školy či fakulty a iniciovať aj na 
Slovensku súťaživosť medzi školami. 
Rokmi si na to vytvorila rebríček krité-
rií, vďaka ktorému poukazuje na slabiny 
a svetlé stránky našich vysokých škôl.

„Príprava rebríčka začína v apríli, keď 
sťahujeme a začíname triediť údaje o pub-
likáciách a citáciách z medzinárodných da-
tabáz. Je to najdlhší a najprácnejší proces,“ 
uviedla výkonná riaditeľka ARRA Ivana 
Kullová. Nasleduje „nahadzovanie“ údajov 
zo štatistík Ústavu informácií a prognóz 
školstva, ministerstva školstva a ďalších 
zdrojov. „Na jeseň prebieha tvorba správy 
k hodnoteniu a potom čakáme na nášho 
partnera, časopis TREND, a výsledky  
zverejňujeme spolu s vydaním ich kaž-
doročnej prílohy o vysokých školách,“ 
dodala Kullová.

Pri hodnotení agentúra vychádza z vere-
jných a overiteľných výsledkov, ktoré 
sú rozdelené do dvoch skupín. Prvou je 
vzdelávanie, kde agentúra kladie dôraz 
napríklad na pomer denných a externých 
študentov, počet študentov na jedného 
profesora či záujem o štúdium. Druhou 
kategóriou je výskum, kde hodnotí počet 
publikácií a citácií, doktorandské štúdium, 
ale aj úspešnosť škôl pri získavaní 
domácich a zahraničných grantov. 

S metodikou pomohla Svetová banka

ARRA školy nezaradzuje podľa výsledkov 
do jedného rebríčka, porovnáva len jed-
notlivé fakulty, pretože kvalitu vysokej 
školy určuje podľa agentúry kvalita jej 
fakúlt. Rozdelila ich do jedenástich skupín. 
Pri výbere kritérií a zostavení metodiky 
sa ARRA opierala o diskusie s expertmi 
Svetovej banky Donom Thornhillom  
a Lewisom Purserom. te
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„Káučka“ v minuloročnom  
rebríčku ARRA bodovala
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Stál pri zrode Pedagogického inštitútu 
sv. Ondreja v Ružomberku, ktorý bol 
základom pre vznik Katolíckej univerzity  
v Ružomberku. Profesor Jozef Ďurček.

Čo Vás viedlo k založeniu Inštitútu? 
Vysokoškolský zákon prijatý po nežnej 
revolúcii poznal iba štátne vysoké školy, 
no garantoval slobodu filozofických  
a náboženských názorov. Kádrové 
zloženie vysokých škôl bolo dovtedy 
pod prísnou ideologickou kontrolou ko-
munistickej strany, deklarovaná sloboda 
slúžila predovšetkým týmto kádrom. 
Prvým pokusom prelomiť tento stav bolo 
založenie Trnavskej univerzity v Trnave. 
Tá vznikala so silnou podporou katolíckej 
cirkvi, ale prihlásili sa i disidenti liberálni 
a ľavicoví, ktorých  predtým z vysokých 
škôl vylúčili. Bolo zrejmé, že bude potreb-
né presadiť i možnosť konfesijných 
(nábožensky založených) vysokých škôl.

Prečo ste si ako miesto založenia vy-
brali práve Ružomberok?
S iniciatívou založiť tu školu prišlo 
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku 
a tunajší farský úrad. Vytvorili pracovnú 

skupinu, ktorú viedol dekan Kostelanský.  
V Ružomberku boli už vtedy pracoviská  
iných škôl: Katedra užitého umenia VŠMU  
a pobočka Fakulty riadenia a informatiky  
VŠDS. Ja som prišiel na uvedenú pobočku 
roku 1994, dodatočne ma prijali za člena  
pracovnej skupiny, kde okrem mňa pôso-
bili i profesori Kluvánek a Gombala, 
docent Ligoš a predseda Kresťansko-
demokratického zväzu pracovníkov škol-
stva a vedy docent Fronc. Ružomberok sme  
považovali za vhodný, pretože severozá-
padné Slovensko nemalo vysokú školu 
humanitného typu a toto mesto leží na 
styku troch diecéz: Spišskej, Bansko-
bystrickej a Nitrianskej.

Napadlo Vám vtedy, že tento Inštitút bude 
raz základom pre založenie univerzity?
V tom čase zákon nič takého nedovoľoval. 
Po konzultácii s vtedajším predsedom SNR 
Mikloškom sme vedeli, že zmena zákona je 
nepriechodná. Odporúčal nám vytvoriť 
pracovisko v rámci už existujúcej štátnej 
univerzity. Ponuku dala Trnavská univer-
zita v Trnave, ministerstvo školstva však 
nesúhlasilo s takouto formou a kládlo 
si podmienku samostatnej akreditácie. 

V roku 1996 vznikla z Pedagogického 
inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku   
v rámci Trnavskej univerzity Katecheticko- 
pedagogická fakulta. Štatút fakulty mohla 
získať len po tom, čo jej biskup František 
Tondra priznal teologický charakter. Vláde 
však nevyhovovala existencia fakulty 
v rámci Trnavskej univerzity, preto navrhla 
jej prestup do novozriaďovaných univerzít. 
Predseda KBS biskup Baláž presadzoval,  
aby sme sa zbavili štátneho dirigizmu 
a usilovali o vlastnú univerzitu. Takáto 
šanca sa naskytla po roku 1998, keď 
novela zákona umožnila zakladať aj súk-
romné vysoké školy. V roku 2000 vznikla 
Katolícka univerzita v Ružomberku, 
zriaďovateľom bola KBS. O dva roky došlo 
k odštátneniu vysokých škôl a na náš 
návrh poslanci odsúhlasili aj konfesijné 
verejné vysoké školy.

Aký je Váš momentálny vzťah ku KU 
ako takej?
Som bývalý profesor a člen jej vedeckej rady, 
teším sa z jej úspechov a obávam sa neúspe-
chov. Prosím preto Boha, aby jej pomáhal 
ani nie tak rásť, ako skôr upevňovať svoju 
katolícku identitu i odbornosť. te
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Profesor Jozef Ďurček o začiatkoch Katolíckej univerzity

prorektor KU Peter Olekšák
Rozhodne budem vždy podporovať aktivity na prehĺbenie kvali-
ty vzdelávania, vedy a administrácie. Pred nami je pokračovanie 
vo výstavbe Univerzitnej knižnice, ktorá by mala byť dokončená 
na jeseň 2012. Nasledovať by mala rekonštrukcia Študentského 
domova na Hrabovskej a verím, že aj jeho prístavba. Mám 
nádej, že keď študenti budú študovať a oddychovať v pek-
ných priestoroch, sami sa stanú krásnymi, ušľachtilými a anga-
žovanými ľuďmi.

rektor KU Tadeusz Zasępa
S univerzitou je to ako s človekom, ten tiež nikdy nemôže pove-
dať, že je už dokonalý, musí  sa rozvíjať. Doterajšie štandardy 
sme naplnili, musíme hľadieť dopredu, vedieť overiť nami defi-
nované zručnosti absolventov a pamätať na ich uplatniteľnosť 
na trhu práce. Viac spolupracovať vo výskume a výsledky 
publikovať v karentovaných časopisoch. Od vzniku KU je tu 
potreba novej a modernej univerzitnej knižnice, ktorú chceme 
otvoriť do konca roka 2012. Druhým projektom je vybudovanie 
nového študentského domova. Nakoľko poslaním univerzity 
je formovať myseľ a srdce, je nevyhnutné zabezpečiť slušné 
bývanie a formáciu študentom aj mimo prednášok.
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Za akých podmienok môže študent získať 
internát? Má univerzita postačujúce ka-
pacity pre všetkých? Vyznáte sa v uni-
verzitnom systéme stravovania? Koľko 
študentov sa tu stravuje? Čakajú nás počas 
akademického roka nejaké zmeny?

Najmladší sú prví

Škola tento rok poskytla ubytovanie skoro 
tisícke študentov, poslucháčmi vyšších 
ročníkov boli pritom len 60 z nich. Ostatné 
postele pridelili prvákom. „Mnohí z nich 
sa ocitli prvýkrát v novom meste, preto 
sa im snažíme vyjsť v ústrety,“ vysvetlila 
riaditeľka ubytovacieho a stravovacieho 
zariadenia Renáta Šrámeková. 

Predstavitelia univerzity by však v budúc-
nosti chceli rozšíriť možnosti bývania. 
Podľa projektu plánujú postaviť nad in-
ternátom C – blok ďalšie dve poschodia a 
vybudovať nový obytný trakt. Vďaka tým-
to krokom budú môcť ubytovať ďalších 
tisíc študentov. 

Z Internáty školy
C-blok, Ruža
Zmluvní partneri
Trio, Nova, Ikar, Texicom
Info o ubytovaní
usz.ku.sk

Synonymum pre domov?

Internát poskytuje skôr ubytovanie 
ako komfort domova, no škola sa podľa 
Šramekovej snaží podmienky zlepšovať. 
Tento rok zrekonštruovali na C-bloku 
približne 8 izieb. „Zišlo by sa tam najmä 
vymeniť okná, cez tie staré strašne fúka-
lo,“ myslí si študentka sociálnej práce, 
ktorá na C-bloku bývala. Rekonštruovať 
by sa mali aj ďalšie izby, plánuje sa najmä 
zateplenie budovy a výmena okien. Uni-
verzita už získala prostriedky od minis-
terstva školstva. 

Oproti minulým rokom čaká študentov 
malá zmena. Internáty by mali cez sviatky 
zatvoriť. „Ak tu počas Vianoc neostane viac 
ako 15 ľudí, 23. decembra ich zatvoríme a 
otvoríme až ráno 27. decembra,“ upozornila 
na nové opatrenie Šrámeková. Ak má niekto 
záujem zostať, musí to nahlásiť na vrátnici.

Láska ide cez žalúdok a ISIC

Každý študent má podľa zákona nárok na 
dve teplé jedlá denne, štát na obe poskytuje 
dotáciu 80 centov. „Či si to študent vyčerpá 
v rôznych kombináciách, alebo nie, záleží 
už len na ňom,“ hovorí Šrameková. Minulý 
rok bola dotácia jedno euro, pre tento pok-
les sa cena za obed zvýšila. 

Jedlá vydávajú na základe objednávky, 
ktorú urobíte minimálne deň vopred 
v elektronickom systéme a použijete pri-
hlasovacie údaje z Abakusu. Výnimku tvorí 
Domov mládeže, kde sa využívajú kla-
sické lístky, podľa Šramekovej aj tu dôjde 
k modernizácii a zjednoteniu s elektron-
ickým systémom. Samozrejmosťou pre 
elektronickú objednávku je finančný ob-
nos na karte ISIC. Kredit si môžu študenti 
dobíjať v priestoroch Ubytovacích a stra-
vovacích zariadení v budove rektorátu na 
vrchnom poschodí v utorok a vo štvrtok. 

Po dobití sa stačí prihlásiť do systému. Uni-
verzita nemá vlastné priestory na varenie, 
ale poskytuje študentom výber z troch 
možností od svojich zmluvných partnerov. 

Na Hrabovskej ceste majú k dispozícii až 
šesť jedál. Tu jedlo dováža cateringová 
spoločnosť z Liptovského Mikuláša Duge 
Catering. V Hoteli Áčko a Domove mládeže 
je ponuka menšia. 

Aké novinky sa pripravujú?

Prístup k obedom študentom čoskoro 
uľahčí plánované dobíjanie ISIC-ov cez 
internet banking. Termín uvedenia tohto 
kroku do praxe Šrameková zatiaľ neve-
dela upresniť. 

Možnosť dobiť si ISIC na rektoráte neza-
nikne, pravdepodobne ju však už bude 
využívať menej študentov. Pred používaním 
internet bankingu budú študenti musieť 
podpísať zmluvu, na základe ktorej im 
poskytnú konkrétny variabilný symbol 
a prístupové údaje do systému. Šrameková 
odporúča platby realizovať tri dni vopred, 
aby sa preklenula čakacia doba potrebná 
na prevod peňazí.

Majú študenti o teplú stravu záujem?

Študentom a zamestnancom univerzity 
vydali v roku 2010 dokopy 24 133 obedov, 
večerí a bagiet. Tento rok počet stravníkov 
narástol. Napríklad 11. októbra vydali na 
Hrabovskej ceste 259 obedov a ďalších 
172 v Áčku. Najväčší záujem o stravu majú  
podľa Šramekovej študenti v októbri a no-
vembri, silné dni sú utorky a stredy. Na 
Hrabovskej ceste začiatkom akademického 
roka pre veľký záujem rozšírili priestory 
jedálne. Univerzita však aj napriek tomu 
zatiaľ neplánuje zriadiť vlastnú kuchyňu. 

Ubytovacie a stravovacie zariadenie však 
pridá do ponuky aj stravovanie na uby-
tovni Ruža. Už teraz si tu študenti môžu 
kúpiť pizzu, no bez dotácie. V budúcnosti 
by to malo byť inak. „Na Ruži chceme 
zabezpečiť stravovanie. Jedáleň tam je, 
ale musíme to ešte dohodnúť,“ uzatvorila 
Šrameková.

Kde sa môžu 
študenti KU 
najesť a vyspať?
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Z Možnosti stravovania:
Hotel Áčko
Domov mládeže na  
Námestí A. Hlinku (pri rektoráte)
jedáleň na Hrabovskej ceste

Objednávka jedla: 
https://crsas.ku.sk:8181/ 
objednavka-jedla/
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Staré architektonické budovy, nad ktorý-
mi sa týčia mrakodrapy, ústretoví, no uza-
vretí ľudia a problematická doprava. Taký 
je desaťmiliónový Soul, ktorý nedávno 
navštívil študent Katolíckej univerzity 
v Ružomberku Martin Buzna. V hlavnom 
meste Južnej Kórei strávil osem dní ako 
hovorca Slovenskej abilympijskej aso-
ciácie. Štrnásťčlenná výprava tu reprezen-
tovala Slovensko na ôsmom ročníku 
Medzinárodnej Abilympiády, ktorej cieľom 
je zvýšiť sociálnu integráciu zdravotne 
postihnutých z celého sveta. 

Martin Buzna už okúsil nejednu ázijskú 
krajinu, pred štyrmi rokmi napríklad so 
svojimi fotkami súťažil a uspel na Abilym-
piáde v japonskej Shizuoke. Tento rok sa 
podujatia zúčastnil nielen ako súťažiaci, 
ale aj ako člen realizačného tímu. Na obe 
podujatia má krásne spomienky. Kórejci to 
však podľa neho zvládli lepšie. „Pompézne 
pôsobil otvárací ceremoniál, nechýbalo 
tu zapálenie pomyselného ohňa či tance 
zdravého i hendikepovaného človeka. 
Počas neho bola dokonca aj zastavená do-
prava v častiach, kde prechádzal sprievod 
57 autobusov.“ 

Soul, rušná oáza

Soul zaraďujú medzi najväčšie a najľud-
natejšie mestá sveta. Zaujímavé však je, 
že s chudobou v pravom zmysle slova sa 
tu nestretnete. „V okrajových častiach bol 
síce smrad a porozhadzované odpadky, ale 

samotné centrum je udržiavané.“  Mesto je 
veľmi rozvinuté a plné kontrastov. Staré sa 
spája s novým, vládne tu hluk a život. Sú tu 
však aj časti, kde si človek môže oddýchnuť 
a utiecť pred ruchom veľkomesta. 

Prekvapivo na Martina zapôsobilo naj-
mä vedomie, že Soul patrí medzi mestá 
s najnižšou kriminalitou. „Človek si tam 
môže nechať hocičo nielen v aute, ale 
dokonca aj na zemi. Kórejčania sa riadia 
heslom, že ak niečo nie je moje, tak sa 
toho nedotknem.“ Obyvatelia mesta majú 
najviac problémov s cestnou dopravou.  
„V Soule je veľmi využívané miestne metro. 
Je to časovo menej náročné a skoro všetko 
je tam bezbariérové,“ uviedol Buzna.  
Pomerne obľúbeným spôsobom dopravy 
je železničná preprava. 

Počas pobytu Martin navštívil viaceré mi-
esta, ktoré na neho ako na fotografa veľmi 
zapôsobili. „Boli sme v tradičnej kórejskej 
dedine, na trhoch, prešli sme si Modrý 
dom, ktorý má rovnakú funkciu ako Biely 
dom v USA. Bol som z toho uchvátený. 
Mrzí ma však, že sme sa sústredili iba 
v hlavnom meste. V krajine je určite veľa 
ďalších zaujímavostí,“ povedal. 

Príjemní vorkoholici

Kórejčania na Martina zapôsobili príjem-
ným a milým dojmom. Považuje ich 
za pracovitý národ. „Sú až nadmieru 
cieľavedomí. Bolo to vidieť najmä v meste. 
Málo spali a veľa pracovali. Ich pracovný 

deň sa začínal o deviatej ráno, no v práci 
končili niekedy až o tretej nad ránom. Prá-
ca ich napĺňa, je pre nich zmyslom života.“ 
Martina však zarazila ich uzavretosť. Pri 
cestovaní v metre dávajú pred komuniká-
ciou prednosť skôr počúvaniu hudby či 
sledovaniu mobilnej televízie. „Na druhej 
strane sú ohromne ústretoví. Keďže vi-
deli, že sme turisti v cudzej krajine, 
niekoľkokrát sa nám stalo, že sa k nám 
pristavili a spýtali sa, či niečo nepotre-
bujeme,“ zamýšľa sa hovorca Slovenskej 
abilympiánskej asociácie a dodáva, že 
s jazykovou bariérou v Soule nemali prob-
lémy. „V porovnaní s Japonskom bol menší 
problém s komunikáciou. V pohode sme 
sa dohovorili angličtinou,“ povedal.

Na ryži a víne

Ceny sú tam porovnateľné s našimi. 
„Večera ma vyšla na 9 000 juhokórejských 
wonov, čo je v prepočte päť až šesť eur. 
Možno doprava, oblečenie alebo elektron-
ika boli lacnejšie,“ skonštatoval Buzna. 

Pre Kóreu sú typické ostro korenisté jedla 
z obilnín, strukovín a zeleniny doplnené 
rybami či hydinou a voda z vodovodu, 
ktorá nie je pitná. Martin sa však neodvážil 
ochutnať tradičnú miestnu kuchyňu. 
Prednosť dával ryži a vínu z koriandru  
a pomaranča. „Niekoľko fliaš som priniesol 
mojim známym ako suvenír. Musím priznať, 
že im mimoriadne chutilo,“ dodal na záver. te
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Juhokórejský Soul 
- mesto plné kontrastov



14 | ZUMAG | október 2011

Z reportáž

Záväzok na toto leto? Jeden zážitok za 
druhým - a podarilo sa! 

Vyzeralo to na klasické slovenské prázdni-
ny – akcie pod stanom, na chate a doma. 
Posledný týždeň však priniesol zmenu 
- u nás Slovákov veľmi obľúbenú des-
tináciu najmä čo sa letných zárobkov 
týka - Prahu. Toto však nie je najnudnejší 
opis pražských pamiatok. Zameriam sa na 
úplne inú krajinu, ale o tom neskôr.

Vlakom šesť hodín je to predsa len 
pohodlnejšie ako tlačenka v žltom, sties-
nenom a Slovákmi plne naloženom auto-
buse Student Agency. Bola to výhra, nohy 
vyložené na sedadle oproti, NotaBene 
v rukách a slúchadlá na ušiach. Čo môže 
byť lepšie? Zabudla som na spolucestujúcu 
– mamu. Poznámka pod čiaru: nabudúce 
radšej sama, alebo slúchadlá a hudbu aj 
pre ňu! Na stanici v Prahe nič nové, všetko 
po starom, no už tu som prežila svoje 
prvé multikulturálne stretnutie. Stanica 
bola plná Francúzov, Španielov, Nemcov... 
Chcela som postupne spoznávať men-
talitu a kultúru našich národností. Vte-
dy som však netušila, že pôjdem nielen 
západnejšie, ale aj južnejšie. 

Pravá blondína v Barcelone

Bola som v Barcelone! Pre všetkých, ktorí 
v tejto chvíli čakajú, že tam pôjdem stopom 
iba s jedným batohom: „sekli“ ste sa. Mala 
som kufor ako pravá blondína, bez spacáku, 
a tam ma čakal niekoľkohviezdičkový ho-
tel neďaleko pláže a dinoparku. Pre uchlá- 
cholenie, nemala som ani lodičky, ani 
baleríny, ale klasické číny (pripadala som 

si ako rebel :-) ). Bolo nás päť. Znie to ako 
z dobrodružného románu, no vážne sme 
boli štyri dospelé ženy a malá trojročná 
„žaba“, niečo ako Samantha, Sharolotta,  
Miranda s dieťaťom a samozrejme aj Carrie,  
mohli by to sfilmovať.

Pred „nalodením“ sa na palubu lietadla sme 
najprv museli predýchať „bombový“ bom-
bový poplach. Zaujímavé je, že niektorými 
ľuďmi to ani nepohlo. Sedeli, čítali ďalej 
noviny či knihu a pár poplašených žien ich 
nemohlo vytrhnúť z pohodovej chvíľky na 
letisku. Vzlietnutie, pristátie – medzitým 
pár turbulencií a nie príliš príjemné do-
padnutie na zem. Dvadsať minút taxíkom 
k hotelu, a keďže sme nechceli stratiť ani 
jednu minútu zo života v meste, vybrali 
sme sa do ulíc. Cieľom bola známa La 
Rambla, 1,2 kilometra dlhá ulica plná ob-
chodov, reštaurácií, pouličných umelcov 
a holubov. Naša česko-slovenská výprava 
sa rozhodla ísť pešo, po troch blokoch 
sme si to však rozmysleli a našli najbližšiu 
stanicu metra. Nechcem predbiehať, no 
väčšinu svojho pobytu v Barcelone som 
prežila v metre. Keď budete mať niekedy 
cestu do tohto umením a životom na-
bitého mesta, môžete ma zobrať so sebou 
ako sprievodkyňu metrom. 

Keďže paela, typické španielske jedlo 
pripravované na stovky spôsobov (niečo 
ako naše rizoto zapečené na panvičke, 
avšak s typickým korením), nie je  
u nás ponuke 365 dní v roku, dali sme 
si ju. Upozornenie, že v Barcelone sa za 
jedlo na terase dopláca, prišlo neskoro. 
Keďže poniektorí obchodníci považujú 

za terasu aj ulicu, ocitli sme sa na naše 
veľké prekvapenie medzi odpadkovými 
košmi, a to sme mali vraj nadštandard. 
My mladší vydržíme viac, tak som sa, ako 
po všetky večery, ešte poprechádzala po 
pláži a stretla zopár mužných, tmavých, 
uhrančivých Španielov. Zrejme mojou až 
patologickou belosťou som ich už na prvý 
pohľad presvedčila, že nie som tamojšia, 
tak na mňa skúšali lámanú angličtinu, že: 
„Haw ar ju“. So zdvihnutým sebavedomím 
á la Bridget Jones som si bosá precupo-
tala okolo dinoparku k hotelu, s nohami 
trblietavými od niečoho zeleného z mora  
a piesku z umelo vytvorenej mestskej 
pláže, a elektronickou kartou som otvorila 
svoj hotelový apartmán

Čo všetko človek neurobí pre Gaudího?

Pomerne skoro ráno sme si vytipovali 
reštaurácie na naše spoločné raňajky. 
McDonald´s či Vienner. Na jedálničku 
boli jednoznačne krehké kroasantíky 
viedenskej receptúry so sladko-sirupo-
vou polevou a čerstvo vytlačenou 
pomarančovou šťavou. Tie sa stali naším 
každodenným dopingom. Odviezli sme sa 
na Placa de Catalunya, centrálne námes-
tie s monumentom Colom, ktorý je veno-
vaný Krištofovi Kolumbovi. A potom hor 
sa na mesto najslávnejšieho španielskeho 
architekta Antonia Gaudího; mnohí ho 
považujú za skutočného génia. Objavovali 
sme zákutia jedného z jeho architekton-
icky i historicky pútavých domov, konk-
rétne Casa Batlló. Pred vstupom doň sme 
si najskôr vystáli niekoľkominútový rad. 
Šťastím je, že si dom za ten čas môžete te
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Že „Haw ar ju“?
Jeden z Gaudího domov - Casa Batlló Mestská pláž Barcelonetta

Námestie k ulici La Rambla
La Rambla
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zvonku celý poobzerať. Nachádza sa v cen-
tre mesta, postavili ho v roku 1877, a čo 
je obdivuhodné, má aj výťah. V súčasnosti 
sú niektoré jeho priestory uzavreté kvôli 
nájomníkom. 

Nevyhli sme sa ani najznámejšej pamiat-
ke, Katedrále Sagrade Familii, a okolo nej 
stojacim minimálne ôsmym žeriavom. 
Kvôli fotkám sa dá obehnúť za tri minúty 
a počítam do toho aj čas na obchádzanie 
húfov turistov. Katedrála sa stala architek-
tovým celoživotným dielom, staval ju 43 
rokov. Vraví sa, že na tejto fasáde chcel 
Gaudí zdôrazniť slávu Božiu. Výrazné veže, 
ktoré stavbu preslávili, mali túto slávu 
ešte viac znásobiť. Ich stometrovú výšku 
vraj chcel preto, aby poukázal na symbol 
spasenia. Za svojho života však uvidel stáť 
iba jednu, ešte pred dokončením ho zra-
zila električka. Zaujímavé však je, že celú 
stavbu vždy financovali a v budúcnosti aj 
budú financovať obyvatelia mesta, a to 
dobrovoľne. 

Rovnako nás očaril aj Gaudího park. 
Patrí do zoznamu UNESCO a je situovaný 
na neuveriteľne rafinovanom mieste.  
V určitých miestach z neho vidieť cez celé 
mesto až na Stredozemné more. Pôvodne 
to mala byť obytná štvrť, nakoniec z toho 
zišlo a jediný postavený dom si prenajal 
samotný autor. Do parku vedú také strmé 
chodníky, že „domorodci“ pre lenivých 
návštevníkov vytvorili pätoro eskalátorov. 
Park nás nadchol i vďaka pouličným hu-
dobníkom či predavačom, ktorí aj napriek 
rovnakému sortimentu predávali vedľa 
seba, bok po boku. 

V.I.P. miesta bez V.I.P. starostlivosti

Prišiel víkend, ulice boli ešte plnšie a my 
sme trávili deň na Barcelonete – mest-
skej pláži, na ktorú Španieli každoročne 
privážajú piesok. Vlny sa vlnili, niektoré 
boli vyššie než ja, niečo cez dva metre. 
Po niekoľkých dosť šikovných poku-
soch Stredozemného mora utopiť nás, 
alebo mi stiahnuť vrch i spodok plaviek, 
sme sa rozhodli, že ešte skontrolujeme 
mesto. Bol to predsa posledný deň pred 
odletom. Neodpustili sme si fotku pred 
Národnou bankou Španielska – iba kvôli 
dverám. Kto videl film Harry Potter a ta-
jomná komnata, má pre nás určite pocho-
penie. Skontrolovali sme kvalitu miest-
neho trhu veľkého ako Aula Jána Pavla II.  
a poľutovali mŕtve ryby. Aby bola naša 
rozlúčka úplná, zakončili sme ju v starej 
opevnenej dedine Pueblo espaňol, kde 
sme prežili večer s tonami jedla od typ-
ických hranoliek a vyprážaných rezňov 
až po pálivé papriky, rôzne druhy syra 
a mäsa či cream bruelle. Spríjemňoval 
nám ho kultúrny program - flamenco, čo 
je tanečno-hudobné vystúpenie, ktoré 
pochádza zo španielskeho regiónu An-
dalúzie. Odborne je to zmes rómskej, 
židovskej, islamskej, a teda aj andalúzskej 
kultúry. Laicky - muži, ženy, napätie a exo-
tika. Na záver sme ešte okúsili na koži pot 
hlavného tanečníka, ktorý si na nás otri-
asal svoje dlhé kučeravé vlasy. Poznámka: 
nesedávať na V.I.P. miestach, nie vždy sa to 
vypláca.

Ešte posledná prechádzka po nočnej 
pláži, snahy o komunikáciu zo strany 

„domorodých“ obyvateľov, ktorí ma 
považovali za ryšavú, pehavú Francúzku. 
Nepoznali výraz Česko-Slovensko, nie to 
ešte Slovensko. Každopádne, Francúzky  
majú svoj šarm, len sa hovorí, že sú 
škaredé. :-)

Bez lásky pre červené oči

Pre „našu“ Barcelonu nezvyčajne chladné  
ráno ma neodradilo, aby som si išla zabe-
hať po pláži, nazbierať mušle a poobzerať 
mladých surferov, starých rybárov  
a východ slnka. Tradície treba predsa 
dodržiavať. Nastali záverečné raňajky, 
a keďže bola nedeľa, tak „leniví“ Španieli 
nič neotvárali. Nepracovali, mali jednodu-
cho celodennú siestu. Ich životným hes-
lom je predsa maňana, čiže zajtra, neskôr, 
potom, kedykoľvek, len nie teraz. Na 
rozlúčku sme sa spoločne prešli, dali si až 
príliš alkoholom preliate mojito a odvie-
zli sa na letisko. Tu sme po dlhom čase 
zase počuli známy jazyk a stretli sa s dlho 
nezažitou, našou tradičnou drzosťou 
a zákernosťou (predbiehanie sa v rade 
na odbavenie ako v jedálni). Áno, išli sme 
domov... 

Je to za nami. Zážitky plné zábavy, neuvere-
jnených trapasov, úžasných ľudí. Rovnako 
aj romantických západov slnka stráve-
ných, ako inak, osamote, a to aj napriek  
tomu, že som sa v metre zaľúbila. Mal 
červené oči a ja som si myslela, že je feťák, 
nechala som ho teda tak. Na konci pobytu 
som mala z klímy v barcelonskom metre 
krvou podliate oči aj ja. 

Hasta luego Barcelona!

Barcelona - ulica v centre mesta Sagrada Familia
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Nirvana - Nevermind  
(20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Nirvana mala za sebou prvý štúdiový album 
Bleach, ale oblak pochybnosti o schopnostiach 
zúročiť svoj potenciál sa rozplynul až pri na-
sledujúcom a v mnohých smeroch prelomovom 
albume Nevermind. Hudobný priemysel ostal 
zaskočený. Rovnako intenzívne ohromil tento 
fakt aj samotného Cobaina, ktorého len dva roky 
pred tým neprijali na miesto upratovača psích 
výkalov. Po hudobnej stránke to bol zreteľný po-
sun. Oproti prvej štúdiovej nahrávke, na ktorej 
dominoval ťažkotonážny zvuk sa Nevermind 
stal viaduktom prekračujúcim rozdiely medzi 
klubovou scénou a stredným prúdom – pričom 
Nirvana ostala verná svojim výrazovým pros-
triedkom a zachovala si tak osobitý rukopis. 
Pôdorysy textov nedokresľovali bezprostredne 
pred nahrávaním ako v prípade predchádza-
júcej nahrávky. Avšak silný motív životných 
nezdarov pretrváva. Lyrickej riedkosti sa Cobain 
z časti vyhol, ale málo priechodného štýlu sa pri 
písaní textov nevzdal. Rovnako nezrozumiteľné 
je i jeho frázovanie pripomínajúce prejav zú-
falého pamfletistu. Nevermind predstavoval 
neobyčajnú kapitolu nielen v rámci formovania 
skupiny, ale i hudobného priemyslu.

Na sklonku septembra uplynulo dvadsať 
rokov odo dňa, keď Nirvana vydala svoj po-
vestný „modrý album“. Výročná reedícia nah-
rávky, ktorá sa stala symbolom jednej gener-
ácie, vyšla nedávno v niekoľkých formátoch. 
Obzvlášť pre ortodoxných priaznivcov Nirvany 
je najlákavejšia Super Deluxe Edition. Jej výbava 
pozostáva zo štyroch CD a jedného DVD. Edícia 
zahŕňa remaster, obsahom totožný s verziou 
uvedenou na trh v roku 1991, doplnený o piesne 
z B-strany singlov. Nasledujúce CD v sebe spája 
nahrávky z apríla 1990 a demozáznam natočený 
o rok neskôr v Tacome – tie sa stali základným 
stavebným kameňom  pre vznik Nevermin-
du.  Jeden z mnohých uhlov pohľadu na výsled-
ný celok predkladá v poradí tretie CD s názvom 
The Devonshire Mixes – pôvodný mix nahrávky 
od producenta „modrého albumu“ Butcha Viga. 
Výročný komplet uzatvára audio i video záznam 
zo seattelského koncertu z roku 1991. Obsahuje 
aj všetky natočené videoklipy k singlom.

Niekto by mohol namietať, ale obsiahlosť tejto 
výročnej edície ukrýva svedectvo prameni-
ace v až choromyseľnej naliehavosti neustále 
zdokonaľovať. Tá sprevádzala nielen celý prie-
beh tvorivého myslenia Kurta Cobaina v čase 
vzniku nahrávky, ale i jeho krátky život.te
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Fleet Foxes 
Helplessness blues
Vezmeme si pol kila folkovej at-
mosféry, jednu celú pokoru a dva- 
násť rozpracovaných  skladieb. 
Ťažko povedať, ako varí kvalitnú 
hudbu skupina Fleet Foxes. Po 
prvom štúdiovom albume, ktorý 
neskutočne prekvapil, už tuším 
nikto nečakal, že táto sub popová 
formácia dokáže ešte viac naložiť. 
Určite si pamätáte skladby ako 
Winter hymnal, Mykonos, alebo He 

doesn´t know why. Stále nič? Tak to sú tí, ktorí vyzerajú ako prví osadníci Virginie. 

Album Helplessness blues vyšiel tretieho mája a obsahuje dúhu s dvanástimi 
skladbami. Do sveta odpálil aj singel s rovnomenným názvom, ktorý si svoj-
ho poslucháča drží prvých štyridsať sekúnd v očakávaní a následne prekvapí 
neskutočným refrénom. Vokálne schopnosti, ktoré táto kapela predvádza, 
vyrážajú dych ako nápadom, tak aj technickou presnosťou. Rovnako aj štruktúra 
skladieb a škála výrazu je veľmi bohatá. Akoby šlo o koláž európskych spiri-
tuálov, americkej rytmiky a experimentov z Ázie. Za zmienku stoja skladby ako 
Bedouin dress, The shrine, The cascades, ale aj posledná Grown ocean. Tento 
album je stretnutím vypracovanej techniky a špecifického cítenia. Odporúčam 
ho všetkým, ktorí hľadajú...

Kasabian 
Velociraptor!
Približne mesiac má v poradí štvrté 
dieťa rodinky Kasabian. Dali mu 
meno Velociraptor! A dieťa je to 
veľmi šikovné. Krátko po oficiál-
nom zverejnení prvého singlu 
Switchblade smiles sa formácii 
ozvala spoločnosť EA SPORTS  
a podľa oficiálnej stránky sa ob-
javí ako soundtrack na novej FIFA 
´12. Podobne je na tom skladba Le 
Fée Verte, ktorá ma svoje miesto 

vo filme Kšeft za všetky prachy (2010). Ako tip však dávam skladbu Days are 
forgotten, o ktorej sa „na konároch čviriká“ ako o novej titulnej skladbe do 
pripravovanej bondovky. Album ponúka dobrodružstvo jedenástich zaujíma-
vých skladieb, ktoré znejú ako systematický zvukový experiment, no dôkladne 
premyslený. Skladby ako I hear voices, prípadne Goodbye kiss sú jasným príkla-
dom progresivity a umeleckej jasnosti tejto formácie. Kasabian sú už dospelí  
a neskrývajú sa za žiadny underground a nepochopenie spoločnosťou. Ako vraví 
skladateľ Frank Zappa: „Ja neexperimentujem, ja viem presne, čo robím. Jediný, 
kto experimentuje, je poslucháč“. Teda, ak patríte k ľuďom, ktorí v hudbe potre-
bujú nápaditú, no jasnú myšlienku, tak je tento album určený práve vám. te
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Jakub Habas: EA – Way To Choose
Lounge music odhaľuje svoje inkognito na našej 
hudobnej scéne aj prostredníctvom dvojice Sisa 
Latková a Róbert Borodajkevyč. Ak trpíte diagnó-
zou „jesenné počasie“, Way To Choose je príjem-
ným uvoľnením na báze prírodných produktov.

Jakub Habas: RCH_Dokorán_cover
Rado Chrzan sa nebál dokorán otvoriť náruč 
inšpirácií a ukázal, že alternatíva sa v tejto hu-
dobnej „provincii“ dá robiť aj avantgardnejším 
spôsobom.
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Lorant Paugsh: 12 Angry Men [1957]
Pôvodne televízny film, s ktorým strávite viac 
než 90 minút len v jednej miestnosti. Mladík je 
obvinený z vraždy svojho otca, takmer všetci 
až na porotcu osem sú presvedčení o jeho vine. 
Film poukazuje na možnosť hájiť svoje názory, 
vziať zodpovednosť za svoje slová a na fakt, že 
prchké rozhodovanie môže radikálne zmeniť 
životy iných.

Juraj Pohlod: Drive [2011]
Príbeh málo zhovorčivého šoféra, ktorý si 
privyrába životom pohybujúcim sa na hrane 
zákona, nie je vo svete filmu novým materiá-
lom. Tu však hrdinu neženie vpred logika, ale 
vášeň. Detail každého záberu je dôležitejší než 
akcia. 

Nenapraviteľný fešák 
z Texasu
Po sérii menších úloh sa v roku 1993 
dostal do povedomia filmom Omámení 
a zmätení. Nie sú mu cudzie romantické 
komédie, ale ani akčnejšie kúsky. Fešák 
z Texasu Matthew McConaughey.

Najmladší z troch synov, už viac než 
40-ročný Matthew David, sa narodil v tex-
askom meste Uvalde. Po ukončení stred-
nej školy, na ktorej získal, mimochodom, 
ocenenie pre najpríťažlivejšieho muža, 
chcel ísť študovať právo, no nakoniec „za-
kotvil“ pri kinematografii.

Od roku 1991 sa začal objavovať v tel-
evízii. Úlohy v reklamách či znalosť 
právnického prostredia mu priniesli 
jeho prvý „veľký“ angažmán. Režisér Joel 
Schumacher ho obsadil do „grishamovky“ 
– súdnych príbehov bývalého právnika 
Johna Grishama – Kedy zabiť z roku 
1996. Film zožal množstvo pozitívnych 
ohlasov a McConaughey ukázal svetu, že 
ocenenie na strednej škole nedostal náho-
dou. Postupne si vyskúšal spoluprácu 
s najväčšími režisérskymi esami Holly-
woodu - v Kontakte s Robertom Zemecki-
som, v Amistade so Stevenom Spielbergom 
a s Ronom Howardom v komédii EDtv. Na 
prahu nového milénia sa Matthew vypro-
filoval na herca prevažne romantických 
komédií. Svadby podľa Mary, Ako prísť 
o muža za 10 dní, Lemra lemravá či Všetky 
moje ex sú toho dôkazom. Na druhej 
strane, herec s titulom magazínu People 
„Najsexi muž roka 2005“, nemôže chýbať 
ani v akčných snímkach. Ponorka U-571, 
Maximálny limit, spomínaný Amistad 
a Kontakt sú tými najväčšími úspechmi.

McConaughey je ešte aj teraz idolom 
mnohých žien. Manžel a otec dvoch detí 
sa však v mladosti dopustil niekoľkých 
výstrelkov. Jedným z nich bolo uväznenie 
v roku 1999. Obvinili ho z nedovoleného 
držania marihuany a rušenia nočného 
pokoja. Za to, že hral vo svojom dome 
nahý na bongu zaplatil nakoniec aj kauciu 
50 dolárov.

Fešák, ktorý je známy vymetaním barov 
a odporom ku používaniu dezodorantu, 
si pripomenul svoje začiatky aj vo svojom 
najnovšom filme The Lincoln Lawyer (Ob-
hajca), kde si zahral hlavnú úlohu, advoká-
ta Michaela Hallera. te
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Najlepší výkon herca Matthewa McCo-
naugheya na filmovom plátne, aj tak by 
sa dal stručne popísať jeho najnovší film 
The Lincoln Lawyer. Slovenskí diváci si 
ho v kinách môžu pozrieť už od 27. októ-
bra pod názvom Obhajca.

Využiť skúsenosti z právnického prostre-
dia aj v rámci hereckej kariéry sa nepo-
darí každému. Texaský rodák patrí medzi 
tých vyvolených, ktorým sa to podarilo už 
aj v minulosti vo filme Kedy zabiť (1996). 
Do „známeho“ prostredia sa dostáva aj 
tentoraz.

„Mick“ Haller (Matthe   McConaughey)
je trestným advokátom v Los Angeles. 
O čistote jeho svedomia sa hovoriť nedá, 
o praktikách, ktoré využíva, tiež nie. 
Manipuluje ľudí, zahráva sa s nimi a zo 
všetkého sa snaží vyťažiť čo najviac pre 
svoj prospech. Kanceláriu má na zad-
nom sedadle auta – Lincolna. Väčšinou 
sa zaoberá prípadmi neškodných zlode-
jov, tyranov či podobných delikventov. 
Do cesty mu však vojde Louis Roulet 
(Ryan Phillippe), playboy z Beverly Hills, 
ktorého obvinili z pokusu o vraždu. 
Pre Hallera to znamená rýchly prísun 
peňazí a prípad, ktorý hravo (ne)vyrieši. 
Netuší, že sa bude musieť pozrieť aj do 
minulosti a hlavu mu začne zamotávať 
aj nečakanejší aspekt – jeho svedomie.  
Do kauzy sa zapletie aj jeho exmanželka 

Maggie McPherson, ktorú stvárnila Mari-
sa Tomei,  známa z filmov Bláznivá, hlúpa 
láska (2011) či Wrestler (2008). Nie na-
darmo označujú film The Lincoln Lawyer 
za doteraz najlepší McConaugheyho 
film. Takmer dve hodiny na plátne exce-
luje, vyžaruje z neho sebavedomie, istota 
a niekedy až nepríjemné, no u právnikov 
potrebné ego. 

The Lincoln Lawyer je filmovou adaptá-
ciou rovnomennej knihy známeho ame-
rického spisovateľa Michaela Connellyho. 
Ten vo svojich dielach ukazuje pokrivený 
svet právnikov, ktorí sa vo svojej branži 
nedokážu vyhnúť ani špinavým prak-
tikám. Ak by tak urobili, ich profesionálna 
kariéra by už nemohla stúpať vyššie. Film 
dokazuje a nenásilne podsúva divákom 
nielen tento názor, ale aj realitu, ktorá je 
tej Connellyho veľmi podobná.

Obhajca je správnou súdnou drámou, 
v určitých momentoch lepšie povedané, 
thrillerom. Podobný žáner nemá vo 
svete filmu veľký výskyt, a tak „pán Boh 
zaplať“ aj za novinku s McConaugheym. 
Spojením hereckých výkonov, atmosféry, 
istej inteligencie príbehu a v neposled-
nom rade aj knižnej predlohy prichádza 
do kín dráma, ktorá by, dúfajme, mohla 
mať niekoľko pokračovaní. Možno aj 
s Mickom Hallerom.

McConaugheyho
vrchol
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Z kultúra

Keď sivá vie 
byť farebnou
Japonsko a bozky na verejnosti, to sú 
dve nezlúčiteľné veci. Svadby sa tu 
pokladajú za výhodný biznis a téma 
sexuality je značne tabuizovaná, aj 
preto je román Nórske drevo taký 
prelomový. 

Dielo, ktorého autorom je Haruki 
Murakami, vydali už v roku 1987, až 
teraz sa však dostáva do povedomia 
európskych čitateľov. Spisovateľ ho 
pomenoval podľa svojej obľúbenej 
piesne od skupiny Beatles. 

Skladbu obľubuje aj zmätená, psy-
chicky nevyrovnaná dievčina Naoki. 
Ona je jedna z tých, ktoré hýbu svetom 
Tóru Watanabeho, hlavného hrdinu. 
Ten je zvláštnym obrazom dnešného 
mladého človeka. Nedá sa zarámovať, 
ohraničiť ani špecifikovať. Vo svojej 
podstate je divný, nepochopiteľný, 
nepochopený i stratený.  Murakami 
v románe rúca japonskú tabuizovanú 
stenu sexu. Píše o študentských 
nočných lovoch, promiskuite, ale aj 
o zraniteľnosti a viere v správnosť 
konania. Rozprávanie je šťavnaté, 
priame, bez ostychu a moralizovania.

Šedivá farba, žiadne obrázky. Taký 
je nielen obal knihy, ale aj jej obsah. 
Sivý, bez záchytného bodu, o človeku, 
ktorý sa musí vyrovnať so smrťou 
navôkol. Toruov najlepší priateľ, ves-
elý mladík, sa nečakane zabije. To 
zmení nielen Toruov život, ale aj jeho 
pohľad na svet. Prichádza k záveru, 
že „smrť nie je opakom života, ale 
jeho súčasťou“. A nie je jediný, kto na 
skon myslí až pričasto. 

Postavy románu sú plné protikladov, 
výstredné a svojské. „Bol to človek, 
v ktorom sa svárilo niekoľko ab-
solútne protirečivých povahových 
čŕt. Bol sám sebe trestom.“ Hrdinovia 
nevyznievajú tuctovo a dokážu vždy 
prekvapiť. Čitateľ v nich nachádza 
samého seba, trošku zmäteného, 
šialene protichodného jedinca. Po-
chopí, že sivá neznamená vždy len 
suchopárna.te
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Súčasná slovenská literatúra je pre mňa  
a pre mnohých mojich spolužiakov zážitkom 
úplne nového druhu. Po notoricky známych 
dielach s jasnou dejovou líniou nastala 
zmena. Knihy bez zreteľného deja, plné cha-
otických myšlienok, zato však obohatené 
o isté odvážnejšie, pikantné pasáže. 

Práve tieto šteklivé a pomerne realisticky 
opísané časti rozdelia čitateľov do dvoch 
táborov. Ja sa hlásim k tým, ktorých riad-
ky pri čítaní rozosmejú, najmä preto, že 
sú napísané skutočne originálne, niekedy 
dokonca aj vtipne. V texte však majú svoje 
plnohodnotné miesto, no je dôležité vedieť 
odlíšiť knihu s istým zámerom od braku, 
pretože ten žije len vďaka obscénnosti. 

Nie každý dokáže podobné intímne detaily  
vstrebať. Tu sa dostávame k druhému, 

citlivejšiemu táboru čitateľov, ktorí pri 
každom silnejšom slove či náznaku ero-
tiky nadskakujú na stoličke. To však 
nie je nepochopiteľné, keďže v niek-
torých dielach sa vulgarizmy opakujú 
skoro na každej strane, ak nie v každej 
vete. Vskutku kultúrny zážitok podobný 
jazde v ktorejkoľvek autobusovej linke 
v spoločnosti osvietenej mládeže. 

Nech už čitateľ patrí ku tej či onej sku-
pine, dôležitá je snaha o pochopenie 
knihy a zámeru autora. Ide mu len o pro-
vokáciu? Chce sa nám zapáčiť svojou re-
béliou a odvahou, alebo chce, aby sme 
ho neznášali? Odpoveď nie je vždy jasná 
a v tom je kúzlo súčasnej slovenskej litera-
túry. Každý tam vidí to svoje. A tá trocha 
erotiky potom určite nikoho nezabije.

Príbehy s nádychom erotiky
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Titul, ale aj obsah publikácie je nasiaknutý 
výraznými farbami, exotickými vôňami, 
silnými dojmami i fascinujúcimi dejinnými 
udalosťami. Reč je o najnovšom faktogra-
fickom románe Červené sárí od spisovateľa 
Javiera Moroa, ktorý rozhneval Indiu.

Červené sárí je príbeh skromnej ženy, od-
danej manželky, matky a nevesty, ktorá 
sa rozhodla kráčať cestou po boku mi-
lovaného muža za každú cenu. Život 
zbožňovanej a zároveň nenávidenej rodiny 
premiérky Indiry Gándhíovej nie je ľahký 
ani pre priamych nasledovateľov, nieto pre 
ešte cudzinku. Európanka Sonia Mainová 
sa nevydala len za Radžíva Gándhího,  
Indirinho staršieho syna, ale spolu ním 
uzavrela manželský sľub aj s celou Indiou. 

Dôležitosť hlavnej postavy Sonie je 
porovnateľná s historickým významom 
Indiry Gándhíovej, ktorá sa stala Indiou 
a India sa stala ňou. „Neviete si predstaviť, 
aké je únavné byť bohyňou“. Sama si uve-
domovala dôležitosť a posvätnosť svojho 
spoločenského postavenia. Román nie 
je len dojímavou výpoveďou strastipl-
ného a neobyčajného Soninho života, je 
to tiež zručne a zaujímavo vyrozprávaná 
história krajiny, ktorej túžba po slobode 
bola vypočutá. Rodina Gándhiová sa silou  
osudu a naliehavosťou vlastného ľudu sta-
la symbolom slobody a jednoty Indov. Citá- 
cie historických osobností počnúc samot-

ným Gándhím čitateľa vťahujú do intimity 
politického diania, intríg a vzťahov. 

Bolo by nepravdivé a voči samotnému 
románu ponižujúce označiť Červené sárí 
za knihu vhodnú na vyplnenie zimných 
večerov. Javier Moro si silou výpovednej 
hodnoty, veľmi vydareným vsunutím fak-
tografických prvkov a citácií zasluhuje 
vážnosť a uznanie aj náročnejších čitateľov.

Byť bohyňou 
unavuje 

• Sonia Gándhíová vstúpila  
do politiky po vražde manžela 
ako 51-ročná

• Je dedičkou dynastie prvého 
indického premiéra Džaváharlála 
Néhruá a jeho dcéry a dlhoročnej 
premiérky Indiry Gándhíovej, 
ktorí vládli v Indii od vyhlásenia 
nezávislosti v roku 1947.
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Zspoločnosť

Jedno percento
Október sa stal mesiacom zmien a div- 
ných znamení, bol nadnesene pove-
dané akýmsi vyvrcholením. Uda-
losti posledných týždňov zdvihli zo 
stoličiek nielen Slovákov, ale i ľudí po 
celom svete, ba dokonca ich vyhnali 
do ulíc. Čím to je? Čo je tá zvláštna 
sila, ktorá vyženie ľudí zo zabe-
haného stereotypu a dobrovoľne ich 
dovedie až do centra metropol, kde 
vyjadrujúc svoju nespokojnosť risku-
jú možnosť zatknutia?

Stačí sa jednoducho pozrieť, čo sa  
deje. Na protesty proti vláde v Moskve 
každý utorok, to sme si už zvykli, 
taktiež na nespokojných Európanov 
v Bruseli alebo aktivistov na Par-
liament Square v Londýne. To nie 
je nič nové. Ale teraz sa búria mladí 
na Wall Street, v Ríme, búria sa aj 
v Austrálii, a to sú relatívne ďaleko 
od diania. Protest ako forma nenásil-
ného vyjadrenia nespokojnosti sa 
stala zbraňou prostých a zdravo 
uvažujúcich ľudí. Protesty proti nad- 
vláde kapitalizmu, sociálnej nerov-
nosti a vplyvu finančných inštitúcií sa 
stali akousi platformou na spojenie 
sa ľudí, ktorí by sa za normálnych 
okolností nikdy nestretli. Teda, ak by 
bežalo všetko, ako má.

Zdalo by sa, že kríza ekonomiky 
spôsobila krízu spoločnosti. Smut-
né je, že je to skôr naopak. Dožili 
sme toho, že nás ovládlo jedno per-
cento vyvolených. Bankári, napriek  
úsporám a škrtom, ktoré nám 
v chúlostivej ekonomickej situácii 
naordinovali, si stále podpisujú 
prémie a žijú na „vysokej nohe“, 
zatiaľ čo nám legislatíva neumožňuje 
túto situáciu napraviť. 

Ostávajú nám len protesty a nádej na 
zlepšenie situácie. Našich 99 percent 
nestačí na zmenu.

te
xt

: J
án

 M
eľ

uc
h 

| f
ot

o:
 s

xc
.h

u

A je po láske aj balóniku. Príbeh štyroch 
nekompatibilných koaličných strán sa 
skončil. Zostalo tu torzo vlády, ktorá stále 
nenašla odpoveď na to, kto je exot a v koho 
nose sa ten inkriminovaný kokaín pri hlas-
ovaní nachádzal. 

Fešák nebol, ale sľúbil, že bude hrať fér... 
definícií férovosti je veľa, určite sa aspoň 
do jednej trafil. Ale bolo mu to, a hlavne 
nám, treba? Povolebné rany Smeru sú 
týmto dokonale pofúkané a vybartro-
vali si aj predčasné voľby. Predstavte si 
tú politickú agitku na vianočných trhoch  
a balíčky salóniek pre dôchodcov. Toto je 
vytĺkanie politického kapitálu par excel-
lence, Richard... nie stále tá istá pesnička, 
Gréci sem a Gréci tam. Voliči liberálov si 
totiž nebudú spájať stranu SaS so „záchra-
nou“ slovenských miliónov, ale s tým, že 
vpustila Smer pod mocenský paplónik.

Jedným z najpopulárnejších argumentov 
proti boli vypasení a leniví Gréci. Pán Sulík 
sa prezentuje ako odborník na verejné 
financie, tak prečo zo seba robiť krátko- 
 

zrakého populistu? Na to tu máme iných 
expertov. Angela sa nahnevá a pochová 
našu ekonomiku zaživa. A že na záchranný 
mechanizmus doplatíme najviac spomed-
zi krajín? Nie nadarmo sa štatistikám ho-
vorí najvyšší stupeň klamstva. ESM určite 
nie je môjho srdca šampión, ale všetko iné 
je už len horšie a najhoršie. 

Asi to máme v povahe, brať a nedať. Pov-
edzme si na rovinu, nikdy sme neboli, ani 
na tom nebudeme tak dobre, aby sme 
sa zaobišli bez európskych peňazí. To, 
že ani tie sa nám nedarí čerpať naplno 
a bez káuz, je už náš problém. Ale ak sa 
niečo požaduje od nás, my nič, my Slováci. 
Doposiaľ sme dostali z únie o niekoľko de-
siatok miliónov viac, ako sú naše záruky  
v trvalom eurovale. 

Riško balónik nedržal a zvyšok koalície mu 
údajne nevie prísť na meno. Ako by sám 
povedal, „ty kokso, padla“. Ale nemôžem sa 
dočkať výsledkov marcových volieb. Opä-
tovným vynúteným sympatiám sa expart-
neri v tomto prípade asi nevyhnú. 

(at)

Single A Single

Nedávno sme na hodine teórie médií 
preberali výskum, na základe ktorého 
by sa dnešná mládež dala označiť ako 
Net generácia, vo veľmi voľnom (mojom) 
preklade závislá na internete. Nezmysel! 
Vynorilo sa mi v hlave. Vydržať pár dní bez 
internetu, na tom predsa nič nie je. Nao-
zaj? Smial sa vo mne malý diablik a donútil 
ma spomínať. Pred časom som si poliala 
klávesnicu počítača vodou a niektoré 
z písmen mi odmietli poslušnosť. To by 
sa dalo prežiť, ak by medzi poškodenými 
neboli aj medzerník a bodka s čiarkou. 
Nasledujúce tri týždne (kým mi neprišla 
nová klávesnica) som sa však pokušenia 
pripojiť k sieti nevzdala. Pri písaní som si 
kopírovala medzeru. 

Písmená C a V taktiež nefungovali a túžba 
používať klávesové skratky nadobudla 

v mojom podaní príchuť utópie. Lenivosť 
a neochota používať na kopírovanie pravé 
tlačidlo myši ma donútili zapracovať 
na technickej zdatnosti. Po roku som sa 
konečne naučila pripájať k internetu aj 
cez mobil. Škoda len, že cez telefón sa 
nedá chatovať, alebo som ešte stále niečo 
nezistila?

O tom, že na internete nie som závislá len 
ja, ma presvedčila aj rýchlosť načítania 
jednotlivých stránok na internáte. Tá 
sa totiž každý večer rapídne spomalí, 
niekedy dokonca zastaví. Nový pojem do 
slovníka – preťaženie siete. Keď sme už pri 
preťažení, nedávny pád vlády a následné 
spadnutie serveru sme.sk ukazuje, že nie 
len medzi mládežou, ale v každej generácii 
je viac neabstinujúcich internetoholikov, 
ako by sme chceli uveriť.

Teória v praxi, 
alebo ako som 
kopírovala 
medzeru
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Z šport

 Koketuje Weiss st. 
s hereckou  
kariérou?
Ku kormidlu slovenského šampióna 
sa postavil s túžbou dosiahnuť 
úspech nielen na reprezentačnej, 
ale i na klubovej úrovni. Belasí však 
nestačili pod jeho taktovkou odohrať 
ani desať stretnutí a už uvažoval 
o odchode. Po prehre v Dunajskej 
Strede (1:0) si zrejme uvedomil, že 
bilancia 3 výhry, 3 remízy a 3 prehry 
nie je hodná kouča Slovana, a tak sa 
rozhodol pre zmenu. Keď už ani to 
futbalové šťastie pri ňom nestojí, 
Vladimíra Weissa zlákal Hollywood.

Hneď na začiatok prevzal režisér-
ske žezlo po G. Krawczykovi a fajn- 
šmekrov pozval na premiéru pokra-
čovania ságy Taxi s podtitulom 50 eur.  
Zhruba toľko totiž stojí cesta z Dunaj-
skej Stredy do Bratislavy taxíkom. Je 
však nutné dodať, že D. Cissé položil 
vo štvrtom pokračovaní série latku 
príliš vysoko a Vladimír Weiss si uve-
domil, že na rozbehnutie hereckej ka-
riéry má predsa len príliš málo talen-
tu. Sen o tom, že ako slávny herec raz 
priláka na DOD TV Markíza 30-tisíc  
fanúšikov sa rozplynul skôr, než sa začal.

A teraz vážne, pán tréner! Remízy so 
Zlatými Moravcami či Nitrou, prehry 
v Ružomberku a v Dunajskej Strede 
či štvorzápasová strelecká impoten-
cia sú výsledky podobné tým, ktoré 
roztriasli stoličku aj pod J. Jankechom.  
Tá sa pod ním napokon aj zlomila, 
takže by ste si mali uvedomiť, že 
výsledky mužstva sú aj vašou vizit-
kou. Domáca prehra s Arménskom 
či tesné víťazstvá nad poloamatér-
skou Andorrou sú takisto memen-
tom toho, že niečo nie je v poriadku.  
A zrejme to nebude iba v hráčoch.

Je nutné prestať hľadať výhovorky, 
prevziať zodpovednosť i na seba. 
A ak to medzi chalanmi škrípe, 
je potrebné vyriešiť si to interne 
a nevíriť mediálny prach. V opačnom 
prípade bude taxík z Paríža poriadne 
drahý. Sám tvrdíte, že dnes už vie 
hrať futbal každý. Tak dokážte, či je 
to pravda.te
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Začiatok roka je už v plnom prúde, ale čo 
s voľným časom? Univerzitné pastoračné 
centrum sa postará o vaše športové 
vyžitie.

„Vlastnú telocvičňu nemáme, pracujeme 
v prenajatých priestoroch. Počas týždňa 
chceme študentom spríjemniť večery 
športovými aktivitami,“ povedal Miroslav 
Balšínek, športový koordinátor. Študenti 
majú možnosť zahrať si v utorok vole-
jbal, v stredu futbal a basketbal a štvrtok 
je určený florbalu. V najbližších týždňoch 
chystajú aj spustenie futsalu. 

Každý rok podľa Balšínka organizujú ma-
jstrovstvá univerzity, ani tento rok nebude 
výnimkou. Už 9. novembra je pripravený 
súboj stolnotenisových nadšencov. 
Prihlásiť do súťaže sa dá buď v UPaC, 
alebo na internetovej stránke. Majstrovs-
tvá nebudú zahŕňať len klasické športy, 

ale pribudnú k nim aktivity ako šípky 
či stolný futbal „Počas zimy by sme chceli 
zorganizovať aj majstrovstvá v lyžovaní. 
Sme predsa jedna z mála univerzít, ktorá 
to má na kopec päť minút,“ prezradil 
Balšínek. 

Tohtoročnou novinkou je cykloturis-
tika. UPaC zakúpilo päť nových bicyklov, 
ktoré si môžu študenti požičať. Okrem 
toho sú pripravené aj pravidelné túry 
a pre dievčatá je určená zumba. „Chceme 
pre študentov vybudovať fitnescentrum, 
lenže problémom sú peniaze. Tento rok 
je rozpočet na športové podujatia len 
5-tisíc eur, čo pokryje akurát tak prenáj-
my priestorov,“ informoval koordinátor 
Balšínek a dodal, že za posledný rok sa 
počet športujúcich študentov strojnásobil: 
„Keby sme tu mali vlastnú telocvičňu, tak 
je od rána do večera plná.“

Športové aktivity na univerzite
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Freestyle motokros je dynamický, extrém-
ny a veľmi nebezpečný šport. Jazdci skáču 
z nájazdových rámp a počas skoku pred-
vádzajú rozličné triky. Šport zaznamenal 
za posledných desať rokov veľký progres. 
Freestyle motokros sa označuje skratkou 
FMX a jednotlivé preteky (najmä v USA) 
ako Moto-X.

Triky na motocykloch sa v začiatkoch 
prevádzali kolesami nadol. V roku 1993 
skočil jazdec BMX Bob Kohl salto vzad 
– backflip na malom motokrosovom 
motocykli. Predvádzal ho exhibične do 
roku 1995, keď sa vážne zranil. Prvým 
jazdcom, ktorý backflip skočil na kla-
sickom motokrosovom motocykli, bol  
Caleb Wyatt v roku 2002. Odvtedy sa salto 
vzad stalo súčasťou repertoáru každého 
špičkového jazdca. V ďalších rokoch ho 
jazdci začali kombinovať s inými trikmi. 
O novinky sa staral najmä legendárny 
Travis Pastrana. Fenomenálny Američan 

v roku 2006 šokoval na X-Games, keď 
skočil v súťaži o najlepší trik doubleback-
flip. Dvojité salto je dodnes málo vídaným 
trikom. Inovatívnemu Pastranovi to však 
nestačilo a pokúšal sa po backflipe pridať 
aj horizontálny obrat o 360 stupňov. 
Pokusy dopadli neúspešne, backflip360 
dodnes nikto neskočil. Okrem backflipov  
sa jazdci na čele s Kyleom Lozaom 
pokúšajú o skoky postavené na trikoch, 
ktorým dominujú obraty tela pretekára 
– body varialy. Absolútnou novinkou je 
frontflip – salto dopredu, ktoré úspešne 
skočil zatiaľ len Austrálčan Jackson 
Strong na X-Games 2011.

Organizátori nachádzajú po celom svete 
rôzne zaujímavé miesta, jazdia v býčích 
arénach, pri pyramídach v Gíze, na 
Červenom námestí. Medzi absolútnu elitu 
jazdcov patria Danny Torres, Nate Adams, 
Levi Sherwood, Robbie Maddison, Andre 
Villa, Josh Sheehan či Blake Williams.

Šialenci 
vo vzduchu
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Lucia, študentka sociálnej práce, sa 
podieľala na vytváraní domova pre ľudí 
s mentálnym postihnutím. Desať mesia-
cov strávila v škótskom meste Invernes 
v rámci  zahraničnej stáže, o ktorej sa doz-
vedela vďaka informačno-prezentačnej 
prednáške o medzinárodnej komunite 
L´arche, po slovensky Archa. Tá je založená 
na kresťanských základoch. Jej hlavnou 
náplňou je starostlivosť o to, aby hendike-
povaní nežili v ústavoch, ale v domácom 
prostredí s asistentmi, teda s ľuďmi, ktorí 
im pomáhajú pri vytváraní pocitu domova. 

Asistenti sa o svojho klienta starajú 
počas celého dňa

Asistenti mentálne postihnutých, zväčša 
dobrovoľníci z celého sveta, sa o svoj-
ho klienta starajú už od skorého rána 
až po večerné ukladanie k spánku. Pra-
covníci L´arche sa podieľajú na ich práci  
v tvorivých dielňach, workshopoch, kde 
ručne vyrábajú predmety z dreva, pracujú 
v záhradách, vyrábajú sviečky alebo inak 
tvorivo a manuálne využívajú svoj čas

Lucia sa pre stáž v cudzine rozhodla preto, 
lebo chcela odísť zo Slovenska, spestriť si 
tak rok, spoznať nových ľudí a popracovať 
trochu na svojej angličtine. Ako sama ho-
vorí, potrebovala ju zdokonaliť. Podobne 
ako iní asistenti, aj ona bývala v dome 

s klientmi L´arche. V tom 
jej žili okrem nej ešte pia-
ti dobrovoľníci. Spolu sa 
starali o štyroch ľudí.

Vďaka tejto skúsenosti 
sa zmenil Luciin spôsob 
nazerania na rozdiel-
nych - hendikepovaných 
ľudí. Cení si aj to, že mala 
možnosť spoznať novú 
krajinu, kultúru a nie len 
škótsku mentalitu. Zazna-
menala na sebe i vzrast so-
ciálno-humánneho cítenia. 

Od zapálenia ho  
neodradili ani víza

Marek má s komunitou viacero skúseno-
stí. Pracoval v troch domoch, a to v L'Arche 
Liverpool a Lambeth vo Veľkej Británii  
a L'Arche Calgary Canada.  Dôvodom jeho 
prvého pobytu v L´arche v Liverpoole bolo 
stretnutie s dobrovoľníkom z Nemecka. 
“Veľmi ma inšpiroval, preto som sa rozhodol 
vyskúšať niečo netradičné,” vysvetlil. Marek 
sa chcel najskôr dostať do Írska. Do komu-
nity ho prijali, potom však nastali komp-
likácie. “V roku 1999 bol problém s vízami. 
Na Slovensku ich neudeľovali,” objasnil. 
Následne sa kvôli nedostatku asistentov 
preňho uvoľnilo miesto v Liverpoole, čo, 
samozrejme, využil. “S ľuďmi s mentál-
nym postihnutím som sa pred pobytom  
v L´arche nikdy nestretol. V našej kultúre to 
bolo skôr tabu a takýchto ľudí zatvárali do 
veľkých inštitúcií.”

Medzi jeho najsilnejšie zážitky zo 
začiatkov dobrovoľníctva patrí aj stret-
nutie so zakladateľom L'Arche, Jeanom 
Vanierom v Trnave. “Skúsenosti v tejto 
medzinárodnej komunite ma veľmi obo-

hatili. Viac som spoznal 
sám seba, svoje možnosti, 
schopnosti... a život v ko-
munite. Pred pobytom  
v L´arche som si myslel, že 
idem iba pomôcť postih-
nutým, ale neskôr som po-
chopil, že táto pomoc bola 
obojstranná,“ povedal o ži-
vote dobrovoľníka. 

Nedostatkový tovar, 
slovenská kuchyňa

Keďže Lucia mala voľno 
len jeden deň v týždni, 

bola pre ňu stáž časovo náročná. Chýba-
la jej aj rodina, priatelia a komunikácia 
v slovenčine. Nedostatkovým tovarom bola 
v Škótsku slovenská kuchyňa či obyčajný 
chlieb. Škóti mávajú toastový chlebík, ba-
gety a podobné druhy pečiva. Klasický 
slovenský zemiakový či pšenično-ražný sa 
dá zaobstarať len vo východoeurópskych 
obchodoch.

L´arche (čítaj larš) – Archa

Komunita vznikla v roku 1964, keď  
v Trosly-Breuil, v dedine severne od 
Paríža, založil františkán Jean Vanier prvý 
komunitný dom, ktorý nazval L´Arche. 
V šesťdesiatych rokoch nastal akýsi boom 
vízie komunity. Vtedy sa začalo veľa 
mladých ľudí zaujímať o to, ako pomáhať 
mentálne postihnutým ľuďom. Komunity 
vo Francúzsku (La Merci), v Kanade (Day-
break) a Indii (Bangalore) boli založené 
v roku 1970. V roku 1975 počet komunít 
už dosiahol 30, pričom sa predpokladalo 
založenie ďalších v Afrike a na Haiti.

Pôvodne bola komunita považovaná 
za rímskokatolícku organizáciu, ale 
s narastajúcim záujmom ľudí aj krajín, 
v ktorých rozbehla svoju činnosť, sa stala 
nielen medzinárodnou, ale aj ekumen-
ickou komunitou. L´Arche nájdete už po 
celom svete vo Veľkej Británii, v Nemecku, 
Taliansku, vo Švajčiarsku, v Španielsku, 
Maďarsku, Poľsku, Mexiku, Brazílii, Ugan-
de či Japonsku.

Koordinátori a asistenti (takými boli aj 
Lucia a Marek) sa pravidelne stretávajú 
na stretnutiach komunít. Počas šiesteho 
stretnutia v Ríme v roku 1987 sa stretlo 
350 delegátov z 82 komunít sveta s Matkou  
Terezou a na audiencii u pápeža Jána Pavla II.

Pomáhať hendikepovaným? 
Pokojne aj v Škótsku!
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...grécka hymna má 158 slôh. Našou 
štátnou hymnou sú prvé dve slohy 
piesne Nad Tatrou sa blýska, aj tie je 
málokto schopný zaspievať na veľkých 
štátnych udalostiach. 
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Z vedeli ste o tom, že ...

...pred druhou svetovou vojnou sa aj 
na území Slovenska jazdilo vľavo.

...Socha slobody sa oficiálne volá 
Sloboda osvetľujúca svet. 

...najznámejšie slovo na planéte je OK, 
druhé je Coca–cola. Z toho pravdepo-
dobne vyplýva, že najznámejšou samo-
hláskou je „O“ a spoluhláskou „K“.

... v roku 1987 Austrália vyhrala  
v ľadovom hokeji nad Novým Zélandom 
58:0. Musel to byť veľmi strhujúci  
a zaujímavý zápas.

...priemerná ceruzka je schopná nakresliť 
čiaru dlhú 50 km. Spôsob, akým bol 
výskum uskutočnený, nebol zverejnený. 
Možno sa na to príde, ak sa nájde 50 km 
zbytočného papiera.

...tak ako odtlačky 
prstov, aj odtlačok 
jazyka je jedinečný 
u každého človeka.

...havajská abeceda má len 12 písmen. 
Sú to A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P, W 
a takzvaná „okina“, niečo ako apostrof.

...jediná potravina, ktorá sa nekazí, je 
med. Jediná potravina, ktorú šváby 
nepožerú, je uhorka. Pamätajte na to 
v časoch krízy, milí študenti. 

...najsevernejší bod Slovenska sa nachá- 
dza pri Babej hore na Orave, najjužnejší 
bod pri Patinciach pri Komárne. Najzá- 
padnejší pri Záhorskej Vsi a najvýchod-
nejší bod Slovenska sa nachádza pri 
Novej Sedlici. Od Záhorskej Vsi  
po Novú Sedlicu má Slovensko 428 km.

...ak prečítate nasledujúce vety odpredu 
aj odzadu, stále majú rovnaký význam:
Jeleňovi pivo nelej.
Kobyla má malý bok.
Chorá Marka na Kramároch.

Bez amerických filmov by sme napríklad 
nevedeli:
Cez akýkoľvek počítač sa dá dostať aj do 
tých najtajnejších záznamov na svete. 
Ak zdvihneš sviečku trochu vyššie, určite 
dosvieti až na koniec kilometrového tunela.
Autá sa nezamykajú. V žiadnom prípade ich 
nikto neukradne. 
Sklo okna, ktorým preskočíš, ťa nikdy 
neporeže. 
Ktokoľvek zmokne, padne do vody alebo 
sa inak premočí, v nasledujúcom zábere 
má suché vlasy, suché oblečenie, ženy majú 
dokonca dokonalý make-up. 

...oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog. 
V niektorých prípadoch to možno platí 
aj v ľudskej ríši.

...leňochod chodí rýchlosťou 3 cm 
za minútu. V prípade, že sa ponáhľa. 
Bolo by zaujímavé zistiť, ako často 
by musela chodiť MHD, ak by danou 
rýchlosťou chodil aj človek. 

...nie je jasné, či bol Neil Armstrong 
skutočne na Mesiaci, pretože na zábe-
roch z misie viala vlajka. To ale nie je 
možné, lebo na Mesiaci nie je vietor.

te
xt

: E
ri

ka
 Z

ať
ko

vi
čo

vá
 | 

fo
to

: i
nt

er
ne

t



október 2011 | ZUMAG | 23

Zreklama | súťaž

časopis študentov žurnalistiky Filozofi ckej fakulty kU v Ružomberku  ✧  Ročník VIII.  ✧  číslo 1 (november 2010)  ✧  0,50 €

súťaž so ZUMAGom
správne odpovedzte na súťažnú otázku, vyplnený kupón 
vhoďte do žrebovacej krabice na vrátnici FF KU a vyhrajte 
jednu z poukážok do týchto podnikov:

   Čajovňa Relax Club
     Bar RužaNET
     Reštaurácia U Taliana
     coffee and cocktail Let´s LUIGI

Aké víno si doniesol zo Soulu Martin Buzna?

  Ročník VIII.  ✧  číslo 1 (november 2010)  ✧  0,50 €✧  Ročník VIII.  ✧  číslo 1 (november 2010)  ✧  0,50 €

Správna 
odpoveď

Meno 
a priezvisko

Odbor
/fakulta

Mail

Pozývame Vás do novootvoreného coffee and cocktail 
Let´s LUIGI na ul. Podhora v centre mesta. Sme výnimoční 
s rozličnými druhmi miešaných nápojov priamo na mieru, 
kávou Lavazza spolu s  koláčikom 7 Days, českým pivkom Svi-
jany zo súkromného pivovaru bez pasterizácie a obrovským 
sotrimentom iných nápojov. Milá a ochotná obsluha s príjem-
ným posedením v krásnom prostredí´s výbornou hudbou. 
Tešíme sa na Vás v čase: pondelok - stvrtok: 10,00 - 00,00,
piatok : 10,00 - 02,00, sobota: 18,00 - 02,00 

Príďtte k nám, príjemne posedíte, málo 
zaplatíte. Študenti majú zľavu 10% 
po preukázaní ISCu. Otváracie hodiny: 
Pondelok - štvrtok: 10:00 - 24:00, 
Piatok: 10:00 - 02:00, Sobota: 18:00 - 2:00, 
Nedeľa: 18:00 - 22:00. 
Viac info www.ruzanet.sk/ruzanetbar



!!! SúťAŽTE SO ZUMAGOM O ZAUJíMAVé CENy !!!


