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Milí čitatelia!

Keď som v roku 2005 ako študent
žurnalistiky nastupoval do pozície
športového redaktora, prichádzal som
s očakávaním. Z pekára-cukrára a neskôr obchodného manažéra, to nebolo
najjednoduchšie. Očakávania následne
nie vždy súviseli s realitou. V športe
som sa občas stretol s neochotou ísť
hlbšie, s nechuťou napísať veci pravým
menom (kritizovať hráčov za zlý prístup k zápasu a podobne). Radšej sa
mlčalo, než by sa mali pokaziť vzťahy
s hráčmi, klubmi... Vkĺzol som do slovenského mediálneho systému, ktorý
niekedy povrchnosť tvorí a sám vťahuje novinára do jej pazúrov. Ukázalo
mi prakticky o čom novinárstvo je, že
nie je vždy len prechádzkou po ružovej
záhrade, ale aj brodením sa po bahne
slovenskej povrchnosti a ješitnosti.
Či sa aj dnešní študenti, a to nielen
novinárčiny, rozhodnú vydať na neľahkú cestu práce popri štúdiu, je na
každom z nich. Musia zvážiť každé za
a proti. No niekedy sa oplatí risknúť
to a ísť. Okrem možného znechutenia
z ťažkostí a povinností navyše, príde
predovšetkým radosť, že to dokážeme.

Že nám nestačí priemer, ale chceme ísť
vyššie. Aj nad rámec zaužívaných precedensov. Modelujme nové podnety,
novú kvalitu, novú cestu ako prekryť
povrchnosť, ktorá ľuďom postupne
začne čoraz viacej zavadzať v ceste za
skutočnou krásou. Nenechajme našu
kreativitu driemať, dajme jej lietať. Receptom je predovšetkým optimizmus
zmiešaný so zdravým sebavedomím.

V novom vydaní Zumagu sme pre vás
“upiekli“ predovšetkým tému čísla:
prácu. Prinášame vám novinárske prejavy o povolaniach, rekvalifikačných
kurzoch, o príspevkoch na podnikanie,
o absolventskej praxi. Medzi študentmi,
ktorí sa uplatnili v realite, je aj básnik
Mišo Badín, s ktorým prinášame rozhovor. Chýbať nebude profil divadelného
krúžku Anima, príspevok o študentovi
Ondrejovi Rosíkovi, ale ani reportáže
z Akademu, Beánií, žurnalistickej Katedrovice či reportáž o ružomberských
podnikoch.
Aj dnes sa nám ponúka voľba – ostať
v prúde, alebo ísť proti nemu a bojovať za viac. Pretavme svoju kreativitu
na vyšší stupeň! Je to len na nás.

Vaše pripomienky a námety nám môžete
písať na casopis.zumag@gmail.com alebo
na FB Časopis Zumag
© Rozmnožovanie časti alebo celku
textov, fotografií, grafov akýmkoľvek
spôsobom, v slovenskom, ale i v inom
jazyku, je bez písomného súhlasu
redakcie zakázané.
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spravodajstvo

Najväčší talent
na KU majú

Biele paprče

Odborná porota si vyberala z dvanástich súťažiacich.
„Zoskupenie Biele paprče a fotografka Vera Ardon dostali rovnaký počet hlasov,“ informovala šéfka Pulz rádia
Marianna Buzmová. Hlasovalo aj publikum, práve ich hlasy rozhodli o absolútnom víťazovi, skupine Biele parče.
„Naše vystúpenie vzniklo náhodne pri jednej návšteve
UPaC. Nechali sme sa inšpirovať Mníchovským kongresom, kde robili zaujímavú scénku s bielymi rukavicami,“
objasnila členka skupiny Mária Buláková.

Ján Figeľ rečnil na univerzite o Eurovale
Privítala ho plná aula študentov
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ vystúpil 21. novembra pred študentov Katolíckej univerzity, aby im prednášal o politických
a ekonomických aspektoch Eurovalu. „Naši otcovia utekali z Európy preč
za slobodou a chlebom. Dnes je to naopak. Potrebujeme skutočnú solidaritu,
nie iba teoretickú,“ skonštatoval Figeľ.
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Ján Figeľ nie je prvým politikom, ktorý prednášal na pôde Katolíckej univerzity.
Predtým tu už bola premiérka Iveta Radičová, ale tiež poslanci Národnej rady
Martin Poliačik, Igor Matovič, Jozef Viskupič či exprezidenti Rudolf Schuster
a Michal Kováč. „Ponúkneme priestor každému politikovi, ktorý prednášku nezneužije na politikárčenie, ale dokáže zaujímavo rozprávať o problémoch, ktoré
hýbu spoločnosťou,“ uviedol hovorca Katolíckej univerzity Vladimír Buzna.

text: Marek Balický | foto: Martin Buzna

text: Katarína Mikitková | foto: Martin Buzna

RUŽOMBEROK. Študenti Katolíckej univerzity mali možnosť predviesť, čo sa v nich skrýva. Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka a Pulz rádio zorganizovali už druhý ročník podujatia Katolícka univerzita má
talent. „Akcia je skvelou príležitosťou prezentovať svoj
talent, jedinečnosť a originalitu,“ povedal univerzitný
kaplán Jozef Žvanda

UPaC

Z

Akadem 2011: Utekajte za Ježišom

Otváram návod „na použitie“, z ktorého sa
dozvedám, že som sa ocitol na dvadsiatom ročníku celoslovenského stretnutia
kresťanskej mládeže - Akadem 2011. Podujatie má presne toľko rokov ako ja, uvažujem, keď ma pristaví skupinka dievčat.
Zoznámime sa a namiesto telefónnych
čísel, si vymeníme čísla skupiniek. Na pódiu sa už pripravuje spevácky zbor. "Ty si
verný, vo všetkom čo sľúbiš mi a ľúbiš ma
po všetky dni, stále, aj s mojimi pádmi ma
ľúbiš," rozlieha sa halou. Sadáme si na zem
a mne to pripomenie sväté omše, ktoré
som zažil pred rokom v Medžugorí v Bosne
a Hercegovine.
Bublinky, ktoré vytvárajú kríž

Akadem oficiálne otvára diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy Marián
Bublinec. Rozpráva o živote svätého Martina,
a o tom, že dôležitá je sloboda, ale rovnako aj zodpovednosť. Čoraz viac si uvedomujem, že duchovno je veľmi dôležité, no
o slovo sa hlási aj hladný žalúdok, a preto
agapé príde naozaj vhod. Program moderuje redaktor rádia Lumen Martin Šajgalík
s manželkou. Martina síce poznám, ale tu
predviedol, že vie byť poriadny showman.
Na pódiu to rozhodne nevyzeralo tak,
že by týmto dvom v najbližšej dobe hrozila
tichá domácnosť. V skupinke je nás asi deväť. "Trpezlivý Tomáš, mužný Miro, morálna Monika...", snažím sa zapamätať hlasy

a mená, hoci viem, že zajtra ráno si budem
musieť túto zoznamovačku zopakovať.
"Tri, dva, jeden, štart!" Po dvadsiatich rokoch má aj Akadem konečne svoje logo.
"Je tam taká bublinka, z ktorej vychádzajú
ostatné bublinky. Tieto sa spájajú a vytvárajú kríž. Táto myšlienka predstavuje
komunikáciu," vysvetľuje mi posolstvo
jeden z organizátorov, otec Róbert Slotka.
Čas pokročil a na pódiu to najskôr vyzeralo ako jemný vánok, potom ako vietor
a nakoniec z toho bola poriadna Metelica.
Každý robí, čo vie - spieva, tancuje, alebo
aspoň tlieska. Chalani z kapely Metelica
nás zabávajú a občas zarecitujú básne
zo socializmu. Večernú modlitbu už takmer nevnímam.
Spoznaj seba, ale aj iné krajiny

Krátko po deviatej ráno začína prednáška
otca Andreja Darma z diecézneho centra
Maják. Dobrá nálada sa stupňuje, aj keď
preberáme vážne veci. "Ako spoznať, ktorý
sen je správny? Do akej mieri mám preň
niečo urobiť ja, a do akej mieri to nechať
na Boha?," zaznela otázka z publika. "Ak
ja mám túžbu dať si zmrzlinu, ale budem
na severnom póle, kde ju nevyrábajú, tak
božia vôľa nie je, aby som si dal zmrzlinu. Nechcime pochopiť celý náš život. My
chceme mať veci príliš jasné. Kliknem
myšou a ak sa do piatich sekúnd nenačíta
stránku, tak je zle," odpovedal otec Andrej.
Poobede so spolubývajúcim listujem
v „návode na použitie“. Príprava na manželstvo, moja životná cesta, utorky nudy,
improvizácia, duchovné pozadie modernej
hudby... Z toľkého množstva prednášok si
môžeme vybrať len dve. Rozhodneme sa
pre rozprávanie o misiách v Indii. "Išli sme

do dediny, len s fľašou vody. Obyvatelia
boli veľmi ústretoví, navarili nám a postarali sa o nás," rozprávala Lenka, ktorá
krajine pobudla skoro dva mesiace. Dobrovoľníci sa tu snažia starať o deti dalitov,
čo je najnižšia kasta indickej spoločnosti.
Laco nám ponúka korenie, ktoré v Indii
používajú na osviežovanie dychu. Chutí
to tak sladkasto, mentolovo. Niektorí hovoria o príchuti ihličia či pelendrekových
cukríkov.
S Bohom nič nie je nemožné!

E, H, G, D, A, E, rozlieha sa športovou halou.
To už ladí nástroje skupina Rieka života.
"Už ste niekedy utekali za Ježišom?," opýtal sa jeden zo spevákov a vyzve nás, aby
sme to skúsili. A tak spolu s ostatnými niekoľkokrát obehnem okolo pódia a kapela
hrá do rytmu. "K sebe, od seba, vymeniť,"
povzbudzoval neskôr moderátor Šajgalík
odvážlivcov, ktorí v rámci rannej rozcvičky
tancujú belgičák. Po modlitbe sa opäť
stretávame v skupinkách. Hodnotíme
Akadem, fotíme sa, hráme hry. Dve divadelníčky nám dokonca zahrali inscenáciu
so života Márie Magdalény.
Na záverečnej omši káže žilinský biskup
Tomáš Galis. Rozvíjal motto tohtoročného
Akademu: "Prišli sme viere na koreň".
Povzbudzuje, aby sme sa nebáli vieru
prejaviť v škole a pred rodičmi. Pre tento
Akadem bol však dôležitý aj motor. Tým
boli organizátori a animátori. Evky, ktorá
strážila halu sa pýtam, či to nebolo pre ňu
únavné. "S Bohom nič nie je nemožné," odpovedala mi s úsmevom.

text: Ondrej Rosík | foto: T2.sk

V piatok poobede sa zvyčajne študenti
presúvajú z Ružomberka domov, jedenásteho novembra to však bolo inak.
V športovej hale sa objavuje čoraz viac
študentov. Zamiešam sa medzi nich. Dostávam menovku a priradia ma do skupinky
s číslom dvadsaťtri.
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téma - čo po škole?

Záškoláci
z katedry
žurnalistiky
text: Pavol Rábara | foto: sxc.hu

Aby mohli pracovať, dochádzajú do školy
stovky kilometrov. Aby mohli študovať, berú
si z práce dovolenku alebo náhradné voľno.

O ružomberských študentoch žurnalistiky
sa zvyklo hovoriť, že sú znevýhodnení.
Ich handikep spočíva v tom, že študujú
v meste, kde sa nedá na vlastnej koži zažiť
ozajstná žurnalistika a práca pre celoštátne
médium. Zdalo sa, že ich karmou je odsedieť si päť rokov v škole, a až potom sa
predierať v tvrdej bratislavskej konkurencii. Aktivita a chuť na zmenu však prišla
spomedzi samotných študentov. Mnohí
z nich sa rozhodli, že sa skúsia presadiť
vo veľkých médiách, a to popri škole.
Veľa voľna, málo práce

Ekonomický analytik Inštitútu finančnej
politiky Matej Šiškovič na svojom blogu
analyzuje vysoké školy podľa toho, koľko
času ich študenti venujú práci a koľko štúdiu. Tento pomer sa líši pri odboroch či

konkrétnych univerzitách. Napríklad študenti spoločenských vied, kam počítame
aj žurnalistiku, chodia do školy najmenej,
pričom priemer strávených hodín v škole
u denného študenta je na Slovensku približne 18 hodín týždenne.

A koľko popri škole pracujú? Slovenský
priemer je sedem hodín týždenne platenej
práce. Najviac, 12 hodín sú v práci študenti
Ekonomickej univerzity v Bratislave, naopak, „najmenej chodia do práce študenti
Katolíckej univerzity v Ružomberku a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
– iba na necelé tri hodiny týždenne“.
Byť v skutočnej redakcii

Na ružomberskej katedre žurnalistiky,
zvlášť na magisterskom stupni, je mnoho
takých, ktorí pracujú na plné či čiastkové
úväzky v bratislavských redakciách. Podľa
odborného asistenta Imricha Gazdu katedry
žurnalistiky „ak sa vyskytne príležitosť pra-

covať v médiách už počas štúdia, je potrebné
sa jej chytiť.“ Podľa neho však zodpovednosť
za zvládnutie štúdia leží na pleciach každého
jednotlivca. „Existujú pozitívne, ale, žiaľ, aj
negatívne príklady,“ dodáva.

Riešením pracovných chúťok študentov
by mohla byť povinná prax, ktorú študenti
absolvujú po každom skončenom ročníku.
Terézia Rončáková si myslí, že študentom
by mala stačiť. „Študentské leto je dlhé.
Ak sa študenti sústredili výlučne na prácu
v médiách, bohato by to stačilo.“ Imrich Gazda
vníma prax len ako nevyhnutné minimum.
Uznáva však, že viacerí študenti sa práve
vďaka nej dostali k trvalému pracovnému
pomeru. „Vedel by som vymenovať niekoľko
príkladov, kedy študent nebral žurnalistickú
prax len ako povinnosť, v redakcii sa osvedčil,
takže im ponúkli pracovný pomer.“
Minuloročná absolventka Veronika Folentová
začala pracovať v denníku SME hneď po

text: Mária Drozdová

Teória a prax nie je vždy to isté
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Končíš tento alebo budúci rok na „výške“?
Si celý nažhavený, zo slobody a zodpovednosti, ktorú ti prinesie pracovný život?
Alebo máš hlavu v smútku už dva roky
pred nástupom na vysnívaný odbor? Nezúfaj!. ZUMAG sa pracujúcich na možnosti
po absolvovaní opýtal za teba
„Slovina – anglina“

Za študentských čias študoval Igor „učiteľskú kombináciu” slovenského a anglického jazyka. V tomto odbore aj pracuje. „Asi
len na 25-percent. Je to však momentálny
stav,” spresnil. Prácu si našiel hneď po
ukončení štúdia, ktoré podľa neho nevysti-

huje potreby praxe: „Polovica predmetov
bola pre moju prácu stratou času. Prípadne
predmety, ktoré sú pre prax kľúčové, boli
vedené neprakticky, napríklad didaktika,
pedagogika a podobne.“ Nezamestnanosť zažil na vlastnej koži len krátko.
Možnosti absolventskej a dobrovoľníckej
praxe nevyužil, keďže v tom čase úrad práce
takúto možnosť ešte neponúkal.
Filozofiou k múdrosti

Absolvent filozofie je podobným prípadom ako Igor. Nepracuje ako filozof, ale filozofuje ;) O všetkom a stále. Stano je doktorandom. Veľa poznatkov zo štúdia využil

téma - čo po škole?
skončení bakalárskeho stupňa. „Chcela
som najmä získať skúsenosti. Jeden dobre
zeditovaný text je viac, ako keď človek píše
jeden článok týždenne bez spätnej väzby,“
povedala. Redaktor denníka Pravda Peter
Kováč, prvák na magisterskom stupni, si
myslí, že v živote treba využiť každú ponúknutú šancu. „Niečo ako, je na to ešte
priskoro, neplatí,“ tvrdí. „Dostať sa k práci vo väčších médiách navyše nie je ľahké
a čakať, že po skončení štúdia sa o ktoréhokoľvek absolventa pobijú zamestnávatelia, by asi bolo naivné,“ dodal.
...a znovu v škole

To, že bratislavskí študenti žurnalistiky
majú prácu „pod nosom“, je nepochybne ich
výhodou. Tí z Katolíckej univerzity musia
prekonať 260 kilometrov. Dá sa zvládať štúdium aj džob redaktora? „Keď idem do školy,
riešim to na úkor svojej dovolenky. Nedá sa
povedať, že zregenerujem na Hrabovskej
ceste, ale je to zmena prostredia, ľudí. Skĺbiť
pracovné a školské veci dá zabrať, riešim
to aj náhradnými voľnami,“ hovorí prvák
na magisterskom stupni Richard Gonda,
ktorý pracuje v denníku Plus Jeden deň.
Druháčka „magisterka“ Anna Tkáčová začínala popri škole v agentúre TASR, dnes je reportérkou v TA3. „V agentúre s tým problém
nebol, nadriadený bol viac než ústretový. Neraz to fungovalo tak, že som správy vydávala
z vlaku,“ vysvetlila. „S prácou v televízii je to
podstatne ťažšie. “Využitie času pri cestovaní vníma pozitívne aj Veronika Folentová.
„Človek sa pritom môže buď vyspať alebo
môže písať seminárky, úlohy alebo sa učiť.“
Peter Kováč si myslí, že skĺbiť samotné štúdium s prácou až taký problém nie je. „Aj
keď treba rátať s tým, že je to dvojsmenný
režim, keď po práci začína druhá „šichta“
a na rade sú školské povinnosti.“

Z

s praxou, to tolerujú, zaujímajú sa o našu
prácu a nároky majú nižšie. Jednoducho razia s nami teóriu, že škola bez praxe je tak
trochu zbytočná,“ hovorí Tkáčová. Dobré
spomienky má aj Folentová. „Nebolo nás
v ročníku veľa, čo sme pracovali, takže niektorí vyučujúci boli veľmi zlatí a pomáhali
nám, keď sa dalo. O to viac ma prekvapoval postoj iných, ktorí mali pocit, že ak sa
pracuje popri škole, nemôže sa poriadne
robiť ani jedna vec.“ Spokojný je aj Kováč.
„Prístup si zatiaľ môžem len pochvaľovať,
dokonca si myslím, že možnosťou dištančného štúdia je Katolícka univerzita v tomto
ďaleko pred inými univerzitami,“ tvrdí.

nou menej efektívna, čo sa často odráža
aj na skúškach,“ vysvetľuje Gazda. Podľa
Rončákovej je riešenie inde. „Dištančná
metóda nie je určená pre zamestnaných
študentov, nedá sa to zladiť. Pre zamestnaných by malo byť externé štúdium,“ mieni.
Gazda sa prikláňa k tomu, aby študenti
bakalárskeho stupňa dostávali dištančnú
metódu len z naozaj relevantných dôvodov. „Počas magisterského stupňa je možné byť už benevolentnejší,“ dodáva.

nepracuje vo študovanom odbore. V Anglicku žije a pracuje už niekoľko rokov.

nemohla skúsiť,“ informovala Monika.
„Momentálne nepracujem v odbore, ktorý
som študovala, ale teóriu prakticky využívam v práci.“ Pre ZUMAG prezradila, že
z Ústavu práce využíva príspevok na cestovanie za prácou.

Práve dištančná metóda štúdia je citlivá
téma aj medzi vyučujúcimi. Imrich Gazda
ani Terézia Rončáková ju nepovažujú za
skutočné riešenie. „Pre nepravidelnú účasťou na výučbe, nižšiu intenzitu vzdelávania je táto forma v porovnaní s prezenč-

Ružomberskej katedre žurnalistiky rozhodne nemožno vyčítať, že nevychováva
novinárov. Práve naopak, niektorí jej študenti nabrali odvahu, vzali na seba riziko
a náročnosť svojho rozhodnutia. Ich rady
sú širšie, ako sa môže zdať. Nájdeme ich
pracovať od tlačových agentúr SITA
a TASR cez regionálne médiá, rozličné
internetové portály a on-line projekty až
po Slovenské národné noviny.

Pochopenie vyučujúcich pre spojenie štúdia s prácou je rôzne. Oslovení študenti sú
viac-menej spokojní. „Všetko závisí od prístupu vyučujúcich. Tí, ktorí majú dočinenia

(nie len pri vyučovaní) v praxi. „Ak so školou naozaj skončím, tak možno v praxi
nevyužijem nič. Cítim však, že mi filozofia
dala veľa. Možnosti kritického uvažovania,
otvorenosť novým myšlienkam, nepredpojatosť, schopnosť rozlišovať dobré a zlé
argumentácie. Schopnosť odhadnúť podstatu debát využijem kdekoľvek,“ vysvetlil
„filozofický“ Stano.
Anglický komerčák

Peter vyštudoval anglický jazyk pre komerčnú prax. V odbore nepracuje. Job si
našiel v zahraničí, krátko po vycestovaní.
Teóriu Peter nemôže potvrdiť v praxi, lebo

Nesociálna pracovníčka

Po troch mesiacoch hľadania práce na východnom Slovensku si absolventka sociálnej práce Monika robotu našla, nie však
vo svojom odbore. „Teória sociálnej práce
mi pomohla na Ústredí práce, vďaka nej
som vedela kde, čo a ako.“ Monika rovnako
zhodnotila, že jej to bolo nápomocné pri
pohovoroch a testoch, ktoré absolvovala
pri hľadaní práce. Bola krátkodobo trojmesačne nezamestnaná. „Mám viac ako
26 rokov, takže absolventskú prax som

Geografia s náboženstvom

Doktorand kombinácie „nebo i zem“ pracuje v odbore, ktorý úspešne doštudoval.
„Potvrdila sa mi teória v praxi,“ podrobnosti však neuviedol.
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téma - čo po škole?

Vybrali ste si
zlý odbor?
Skúste zmeniť
zameranie

Pomôcť s hľadaním práce môže nezamestnaným, najmä po ukončení štúdia,
aj úradu práce. Ten absolventom ponúka aj rôzne alternatívy, vďaka ktorým
sa môžu uplatniť na trhu práce. Jednou
z nich je rekvalifikačný kurz, inak povedané Vzdelávanie a príprava pre trh práce.
„Úrad mu môže po odbornom poradenstve a diagnostikovaní jeho schopností
a potrieb zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Ďalšou možnosťou
je, že o kurz požiada sám nezamestnaný,“
povedala Andrea Hajduchova, hovorkyňa
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ponuka kurzov je v každom regióne iná

Absolvent môže začať s rekvalifikáciou
hneď, nemusí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie prihlásení určitý čas,
ako je to napríklad pri absolventskej
praxi. Dovzdelávanie nie je otázkou pár
týždňom, niekedy trvá pol roka až rok.
Kurzov je mnoho, stačí si len vybrať.
V každom meste je však ponuka iná. „Kurzy
v danom regióne sa zostavujú podľa plánu,
ktorý si zostavuje každý úrad samostatne.
Pri zostavovaní vychádza z potrieb regionálneho trhu práce a požiadaviek nezamestnaných,“ vysvetlila Hajduchová.

text: Michaela Kušnírová | foto: sxc.hu

Nezaplatíte ani cent

Účasť na rekvalifikačnom kurze je dobrovoľná, plusom však je, že za svoje dovzdelanie nezaplatíte ani cent. Všetky
výdavky, od stravovania, ubytovania až
po cestovné, preplatí úrad práce. „Úrad
práce hradí 100-percent nákladov,
uchádzač za kurz nedopláca,“ informovala hovorkyňa.

Prihlásiť sa na kurz môžete aj cez jednu
z mnohých agentúr. Nevýhodou však je,
že v takomto prípade si budete musieť
uhradiť všetko sami.
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Koľko zarába priemerný
absolvent KU?
Odpoveď znie 628 eur. Toto číslo priniesla
na svetlo božie štatistika, ktorú v septembri
tohto roka zverejnilo ministerstvo školstva
na internetovej stránke absolventi.iedu.sk.

Spomedzi tých, ktorí skončili našu alma mater majú so 654 eurami mesačne najlepší
zárobok absolventi Pedagogickej fakulty.
Nasleduje Fakulta zdravotníctva (614 eur),
Filozofická fakulta (606 eur) a mimo stupňa
víťazov sa v platovej súťaži ocitli teológovia.
Absolventi Teologickej fakulty Katolíckej
univerzity totiž dostávajú podľa údajov ministerstva 508 eur. „Sme presvedčení, že
práve nedostatok informácií na strane študentov a zamestnávateľov vedie k tomu, že
školy nie sú motivované súťažiť medzi sebou
zvyšovaním kvality,“ odôvodnil spustenie
webu s platmi absolventov v septembri šéf
rezortu školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS).
Dodal však, že úlohou stránky nie je vytvoriť rebríček najlepších a najhorších
škôl, ale má záujemcom o vysokoškolské
štúdium pomôcť čo najlepšie sa rozhodnúť. Katolícka univerzita sa v porovnaní
s platmi absolventov 21 verejných univerzít
na Slovensku umiestnila na šiestom mieste
od konca. Najlepšie zarábajú mladí ľudia,
ktorí skončili Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (984 eur). Plat tých, ktorí
tam vyštudovali technické vedy presahuje
tisícku eur mesačne. Naopak, najhoršie
sú na tom absolventi Univerzity J. Selyeho
v Komárne (569 eur).
Región nepustí

Jurzyca uznal, že plat absolventa závisí
od toho, kde sa študent po skončení školy

rozhodne žiť. Preto je v tabuľke možné
porovnať zárobky absolventov s priemerným platom v regióne, kde škola sídli. Spomínaných 628 eur, ktoré zarobí priemerný
absolvent Katolíckej univerzity, tvorí podľa
tabuliek ministerstva 92 percent priemernej mzdy v Žilinskom samosprávnom kraji.
Priemerná mzda na Slovensku v roku
2010 dosiahla úroveň 769 eur. Tabuľka
s prehľadom platov vznikla spojením databáz Sociálnej poisťovne o vymeriavacích
základoch a centrálneho registra študentov. Pri jej vytváraní sa do priemeru zahŕňali absolventi magisterského stupňa denného štúdia z roku 2009 a ich platy v rok
2010 a prvom štvrťroku 2011. Pri tvorbe
tabuliek tvorcovia nebrali do úvahy živnostníkov.
Absolventi bez práce

V rámci znižovania informačnej nerovnosti
ministerstvo zverejnilo koncom januára aj
informáciu, koľko absolventov vysokých
škôl je bez práce. Na Katolíckej univerzite
sa tento údaj vyšplhal na desať percent.
Najviac nezamestnaných absolventov
- viac ako štvrtina, vyštudovalo filologické
vedy, najmenej (2,8 percenta) nelekárske
zdravotnícke vedy.
„Štatistika zatiaľ pokrýva len absolventov
denného štúdia mladších ako 26 rokov.
Toto obmedzenie môže do istej miery
ovplyvniť výsledky škôl, ktoré majú napríklad viac starších absolventov, alebo viac
externých študentov,“ upozornil v správe
k štatistike rezort.

text: Mária Škvarlová | foto: archív TAKU

Ak váš vyštudovaní odbor nie je na trhu
práce žiadaný, zmeňte zameranie. Pomôže vám k tomu rekvalifikačný kurz.

téma - čo po škole?

Prečo sa po škole
nemôžeme
zamestnať?

Fakt, že mnohí vysokoškoláci pracujú
mimo vyštudovaného študijného odboru
je vecou nesúladu medzi tým, akú oblasť
absolventi vyštudovali a tým, ktoré obory
požadujú zamestnávatelia. Tento nesúlad
je alfou a omegou súčasného stavu v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí.
Dopyt po práci reaguje na potreby trhu
veľmi rýchlo. Napríklad, akonáhle sa zjavia
nové technológie, zamestnávatelia okamžite požadujú nových odborníkov. Pripraviť ich si však vyžaduje čas. „Súčasné
vysoké školstvo nepredvída potreby praxe,
preto absolventi škôl nenachádzajú uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali, nakoľko pracovníci z týchto odborov nie sú
požadovaní,“ vysvetlila Eneke Hanzelová
z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Nesúlad medzi vyštudovaným a požadovaním vzdelaným nie je podľa nej len
špecifikom Slovenska. Mnohé krajiny
Európskej únie to však regulujú, predvídajú potreby dopytu po práci, robia analýzy budúcich potrieb zamestnávateľov,
sledujú koľko absolventov v akom období
opustí brány vysokých škôl a porovnávajú
počty absolventov s reálnym dopytom po
práci. Na Slovensku nič také nerobíme.
„Pokiaľ absolvent prijme miesto, ktoré nezodpovedá jeho vyštudovanému odboru
v období, keď je tvorba pracovných miest
utlmená (súčasná situácia), nevidím v tom
nič zlé. Je to lepšie ako zostať ekonomicky
nečinným,“ uviedla Hanzelová.
Len z titulu nevyžiješ

Ukončenie vysokej školy ešte nezaručuje
absolventovi pracovné miesto, ktoré zodpovedá úrovni jeho vzdelania. „Je potrebné
si uvedomiť, že vysokoškolské vzdelanie
bez patričnej odbornej praxe je len formálne vzdelanie. Len roky odbornej praxe

Úrady práce pomôžu
s podnikaním aj praxou

Absolventi majú problém sa u nás zamestnať. Po troch mesiacoch hľadania im úrady
práce môžu ponúknuť prax. Môžu dostať
aj príspevok na začatie vlastného biznisu.

Viac ako 3200 absolventov vysokých škôl
bolo k septembru tohto roku na úrade
práce. Nevedeli sa zamestnať. Z Katolíckej univerzity ich bolo 171. Mladí ľudia
po skončení školy majú na Slovensku
veľký problém nájsť si prácu. Firmy totiž
o nich nestoja. V Európskej únii patríme
ku krajinám, ktoré len málo a pomaly vedia zamestnať absolventov bez skúseností
a praxe. Európske štatistiky dokonca tvrdia, že spolu so Španielskom a Gréckom
dávame mladým ľuďom do 25 rokov najmenšie šance nájsť si prácu.
Mladí ľudia, ktorí počas školy nepracovali
nemajú potrebné návyky a trvá im dlhšie, kým sa naučia ráno vstávať a nájsť si
správny režim v zamestnaní. Okrem toho,

školy často dostatočne nepripravia študentov na praktické činnosti, ktoré v práci
potrebujú.
Prax po troch mesiacoch

Jednou z najväčších nevýhod absolventov z pohľadu firiem je málo praxe. Úrady
práce chcú tento nedostatok zmenšiť
absolventskou praxou. Tá je určená pre
mladých ľudí, nielen absolventov stredných alebo vysokých škôl. Podmienkou jej
získania je vek do 25 rokov a to, aby záujemca predtým nikde nepracoval. Mladí sa
k nej dostanú cez Úrady práce. Uchádzači
musia byť evidovaní na úrade práce, a to
minimálne tri mesiace. Mladý uchádzač
o zamestnanie môže o prax požiadať na
úrade práce. Ak mu vyhovejú, a nastúpi do
firmy, pracuje 40 hodín týždenne. Po tom
čo odpracuje dva mesiace, má právo na 10
dní voľna. Prax trvá najmenej tri a najviac
šesť mesiacov. Mesačne dostanú absolventi príspevok 185,38 eura.

robia z vysokoškoláka odborníka,“ komentovala Hanzelová.

V najbližších rokoch sa podľa Hanzelovej
trend nezmení, absolventi budú mať stále
problém zamestnať sa vo svojom obore.
„Pokiaľ sa nezmení širšie ekonomické prostredie (vyšší ekonomicky rast a tvorba
pracovných miest) a neuskutoční sa skutočná reforma vzdelávacieho systému, nič
tomu nenasvedčuje,“ povedala.

text: Michaela Kušnírová | foto: archív TAKU

Nové technológie, noví odborníci

Ako je to v iných krajinách?

Ako začať biznis?
Úrady práce čerstvým absolventom pomôžu
aj vtedy, ak chcú začať podnikať. Získať
príspevok na začatie biznisu môže dostať
len ten, kto je v evidencii úradu prácu
minimálne štvrť roka. Výška príspevku,
ktorý môže úrad práce vyplatiť, závisí
od regiónu, ceny práce a tiež od miery nezamestnanosti v regióne, kde chcete podnikať. „Napríklad výška príspevku je v okrese
Prešov približne 3900 eur, v okrese Žilina
2500 eur a v okrese Rožňava 3770 eur,“
uvádza Ústredie. Príspevok je totiž ovplyvnený aj mierou nezamestnanosti. V bratislavskom kraji tak dostanú začínajúci podnikatelia menej ako v ostatných častiach
Slovenska.
Keď začnete podnikať po tom, čo vám na
začiatok pomohol úrad práce, musíte túto
činnosť robiť aspoň dva roky. Ak nie, budete musieť časť príspevku vrátiť.

text: Veronika Folentová

Mnoho absolventov nepracuje v odbore,
ktorí vyštudovali. Buď príjmu pracovné
miesto v inom odvetví, alebo sa zamestnajú v práci, ktorá nezodpovedá ich dosiahnutému vzdelaniu. Prečo je to tak?

Z
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Assisi, mesto večného pokoja
Vnútrozemský región Umbria je jeden
z mála kútov Talianska, ktorý si zachoval panensky nedotknutú prírodu. Vlnité kopce,
krásne lesy, ovocné či olivové háje a roztrúsené domčeky vyvolávajú pocit nebeského pokoja. Iba dve hodiny od Ríma a na
skok od Perugie. Takúto atmosféru ponúka
mestečko svätých, Assisi.

Stredoveké mesto na úpätí kopca je cieľom mnohých pútnikov, kedže je rodiskom
sv. Františka a sv. Kláry z Assisi. Po ich
stopách sme sa vydali zhodou náhod na
sviatok Všetkých svätých. Úvodné cestovateľské nadšenie nám pokazil sprievodca
vo vlaku, ktorý nám za neoznačený lístok
naúčtoval pokutu 31 eur na hlavu. Nepomohlo ani vysvetľovanie, že sme cudzinci,
ani prosby, či slzy hnevu. Otázka, či ochutnať assiské špeciality teda bola vyriešená.
Už nebolo za čo.
text: Ivana Janošíková | foto: archív autora

Stanica nás privítala chladom, naše odhodlanie nepokaziť si zvyšok dňa však nezamrzlo. Prvé pútnické kroky nás priviedli
k Bazilike Matky Božej Anjelskej, ktorá je
pre františkánsky rád najposvätnejším
miestom. Práve na tomto mieste sv. František povolal k životu v chudobe medzi
najbiednejšími, a položil tak základy františkánskeho rádu.

Pri vchode je pomerne rušno. Zákaz fotiť
poctivo rešpektujeme, aj keď nás to mrzí.
Bazilika vo vnútri ukrýva malé tajomstvo.
Pred oltárom je v strede hlavnej lode stará
kaplnka Porciuncula, ktorú František
opravil vlastnými rukami, a v ktorej odovzdal rehoľné rúcho sv. Kláre, neskoršej
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zakladateľke rádu klarisiek. Zvláštne
miesto k sebe viaže aj milosť vyprosenú
od Ježiša Krista - možnosť získať pri návšteve úplné odpustky pre seba či pre duše
zosnulých po splnení obvyklých podmienok svätej spovede, prijímania a modlitby
na úmysel sv. Otca.
Pripájame sa k radu veriacich, ktorí netaliansky stoja celkom disciplinovane
v dlhom dvojrade a potichu odriekávajú
modlitby za svojich blízkych. Najširší rad
je vyhradený pre ľudí na vozíčku a ťažko
chorých. Pred nami vidím rodinku s dvoma
deťmi. Obaja rodičia kľačia na studenej
zemi a z tváre im vidieť úprimnú prosbu
za ozdravenie dcérky, ktorá sedí a s detsky
nevinným pohľadom sa rozhliada okolo
seba. “Koľko kilometrov bolesti a sĺz majú
za sebou a koľko budú ešte musieť prejsť?”
pýtam sa samej seba. Pre nás je tento deň
výletom, pre iných zavŕšením veľkej púte
s nádejou na konci. Oči oboch rodičov a ich
tváre osvetlené žiarou sviečok budem mať
ešte dlho pred sebou.
Našou ďalšou zastávkou je kontemplatívny
kostol San Damiano. Vedie k nemu kamenná
cesta, ktorá ponúka výhľad na malebné
zákutia assiského kraja. Príroda a štebotanie vtákov sami nastoľujú silencio
v duši. Miesto, kde sv. František počul hlas
Ježiša Krista, sa stalo neskôr domovom
sv. Kláry. Oratórium je tmavé, ale vo vnútri
nás prekvapí príjemne teplo, ktoré vanie
z hrubých vyhriatych kamenných múrov.
Malé kláštorné cely prebehneme rýchlo,
zastavíme sa však na vnútornom nádvorí,

ktoré je srdcom a oázou pokoja. Farebné
zvonce kvetov pripomínajú pamiatku svätice, ktorá sa kvôli láske a viere k Bohu
vzdala života dedičky z bohatej urodzenej
rodiny a zvolila si cestu chudoby.
Posilnení príkladom sv. Kláry a pokojom,
ktorý sa nám usadil v duši, sa vraciame
do stredovekého centra. Úzke uličky
a tajné zákutia ponúkajú výhľad na široké
lány Umbrie. Zhlboka dýchame čistý horský vzduch a naše oči sa pasú na farbách,
ktoré vie namiešať iba sama príroda.
So smiechom nakúkame do dvorov a záhrad
nahlas závidiac ich majiteľom. Samozrejme
po slovensky, aby sme nevzbudzovali pohoršenie.

Naše putovanie sa blíži k cieľu. Je ním pápežská Bazilika sv. Františka Assiského, zapísaná aj do Svetového dedičstva UNESCO.
Chrám skladajúci sa z dvoch samostatných
kostolov, je finálnou zastávkou pútnikov,
ktorí sa sem chodia pokloniť k pozostatkom
sv. Františka. Majestátna stavba, ktorá je viditeľná z diaľky doslova ohúri aj z blízka.
Tento dojem umocňuje široké nádvorie
s klenutými oblúkmi a nádherné fresky
talianskeho maliara Giotta, ktoré približujú
život sv. Františka. Umbrijská príroda nám
pripraví posledné divadlo dnešného dňa
- pohľad na údolie osvetlené zapadajúcim
slnkom a nám neostáva nič iné, ako pobrať sa naspäť domov. Lístok si pre istotu
označíme dvakrát, ale našťastie je už všetko
v poriadku. Posledný cestujúci nastúpil
a vlak sa rozbieha. V diaľke za nami ostáva
Assisi, mesto večného pokoja.

rozhovor

Z

„Niektoré básne
ostanú niekde
v tichu iba medzi
mnou a papierom“
Študent piateho ročníka žurnalistiky Michal Badín tvrdí, že básnik musí pocítiť bolesť, radosť, smútok i eufóriu. Aj on si musel prežiť tieto pocity, aby mohol svojim
čitateľom ponúknuť básnickú zbierku Rieka a tieň.

Písať som začal na strednej škole. Prirodzene, neboli to veľmi hodnotné veci,
s literatúrou to veľa spoločného nemalo.
Až neskôr, v prvých rokoch štúdia na univerzite, som nadobúdal najmä teoretické
zručnosti, ktoré sú pri tvorivom písaní
nevyhnutné a čerpám z nich doteraz. Môj
literárny prejav sa od tej doby značne
vyvinul a vyvíja sa naďalej. No nie sú to
iba odborné znalosti, ktoré robia básnika
básnikom. Dobrý poet musí poéziu žiť,
musí pocítiť bolesť, radosť, smútok, eufóriu – skrátka zažiť to, čo sprostredkuje čitateľovi. Keby s tým nemal bezprostrednú
skúsenosť, nikto by mu neuveril.

Kedy prišiel ten dôležitý impulz?

Nepamätám si na presný moment. Prišlo
to plynule. K tomu, aby som napísal prvú
báseň ma však, samozrejme, inšpirovalo
všetko to, čo som dovtedy prečítal. Najmä
Arthur Rimbaud.

Ak chce byť niekto básnikom, musí
mať takpovediac citlivú dušu, alebo je
to skôr len zaužívaná predstava?

Ani jedno, ani druhé. Básnik by mal možno
cítiť viac ako ostatní okolo neho – ale musí
byť aj krutý a kruto bezcitný, najmä voči
sebe. Mám na mysli sebakritickosť a sebareflexiu svojej tvorby – lebo práve tá väčšine súčasných i začínajúcich autorov chýba.

Predpokladám, že vydať knihu, nieto
ešte zbierku básní, nebude v dnešnej
dobe až také jednoduché. Čo si musel
preskákať, kým si držal v ruke svoj
prvý výtlačok?
Moja debutová zbierka básní vyšla tento
rok, no preskákal a prežil som si s ňou päť
či šesť rokov – písaním, škrtaním napísaného, prepisovaním a odpracovávaním.
Mnoho z toho, čo som napísal tesne pred
odovzdaním rukopisu do vydavateľstva,

sa do nej nevošlo a veľa z toho nepoužitého už jednoducho ostane niekde v tichu.
Iba medzi mnou a papierom. Vydať knihu
dnes nie je ťažké, ak má človek financie.
Pravdupovediac, keby som si nenašiel
niekoho, kto mi dielo zafinancuje, nevyšla
by. Je to však opäť o sebareflexii – triezvo
uvážiť, či to či ono, je natoľko hodnotné,
aby som s tým vyšiel ako s kožou na trh.

Píšeš už od roku 2006. Koľko básní si
už za ten čas napísal? A čo s tými, čo
sa ti nezmestili do zbierky, neuvažuješ
o ďalšej publikácii?

Presný počet básní, neviem. A takisto neviem odpovedať, či chystám druhú zbierku
– presnejšie bude, keď odpoviem, že píšem. Možno všetko to, čo teraz zachytávam, nebude v druhej knihe, ale už teraz
viem, že to môže mať využitie aj niekde
inde. Konkrétne – asi 10 či 15 mojich najnovších básní zhudobnil slovenský skladateľ Víťazoslav Kubička. Teda, cesta je
možno aj týmto smerom.

Pri výbere témy v poézii má autor voľnú
ruku. Aké sú tvoje básne? Majú svojho
konkrétneho adresáta?

V zbierke dominovala téma vzťahu medzi
mužom a ženou, reflektoval som detské
spomienky či reminiscencie na miesta

a mestá, ktoré som navštívil. Ale čitateľ tu
nájde aj obyčajné každodenné momentky,
odpozorované z ulice. Adresátom je teda
každý, kto si k nim nájde cestu – akýmkoľvek spôsobom.

Donedávna si sa venoval aj hudbe, hral
si v jazzovej kapele...

Kapela, v ktorej som viac ako dva roky hral
na basgitare, sa prednedávnom rozpadla.
Na spoločné muzicírovanie spomínam
veľmi rád – odohrali sme mnoho dobrých koncertov. Hudba mi ale nechýba,
práve naopak – sprevádza ma každý deň.
Je jedným z hlavných podnetov, ktorý ma
pri tvorbe inšpiruje.

Zhudobnili ste aj niektoré tvoje texty?

Áno, niektoré som napísal aj ja, koniec
koncov viacero z nich vzniklo práve v Ružomberku. Získali sme aj ocenenie za bluesový objav roka (2007), tak si myslím, že
naše muzicírovanie asi malo zmysel.

Teraz veľa žurnalistov z našej školy
pracuje aj popri štúdiu. Ty pracuješ
v Slovenských národných novinách
na dosť vysokom poste...

V Slovenských národných novinách pracujem od decembra 2008, teda takmer
tri roky. Od redaktora som prešiel až
k funkcii zástupcu šéfredaktora, teda
okúsil som už aj tvrdšiu redaktorskú
prácu. Okrem zodpovednosti za určité
formálne veci spojené s vedením redakcie zostavujem literárnu prílohu Orol tatranský. Prostredníctvom nej sa venujeme
mladým autorom a upozorňujeme na povšimnutiahodné literárne počiny. A som
rád, že aj niektorí spoluštudenti z Katolíckej univerzity prispievajú do našich novín
i do Orla tatranského.

Ako by si chcel, aby tvoj život vyzeral
v budúcnosti?
Tak ako dnes. Nič by som včera, dnes a ani
zajtra nemenil.

text: Jana Danihelová | foto: archív Michal Badín, Martin Buzna

Vždy je dôležité začať a potom to už ide
samo. Je toto aj tvoj prípad? Spomenieš
si na svoje básnické začiatky?
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predstavujeme - anima

Režisérka obrazov,
poézie a pocitov

Štrnásť rokov bola herečkou v divadle poézie, dnes má svoje vlastné. Vedie ľudí, vymýšľa hry, inklinuje k básniam a k predstaveniam založených na obrazoch a hudbe.
Sidónia Semanová, vedúca divadla poézie
Anima.

autor: Michaela Kušnírová | foto: Martin Buzna | štylistka: Júlia Ščepáková | Za fotenie ďakujeme hotelu Kultúra

Čo ťa podnietilo k tomu, aby si založila
divadlo?

Ono to vyplývalo z toho, že som dlhé roky
hrala. V prvom ročníku som účinkovala
v súbore, ktorý viedla slečna z našej fakulty. Keď odišla, jediná možnosť ako robiť to, čo ma baví, bolo založiť si vlastné
divadlo. Tým som sa teda chtiac – nechtiac dostala do pozície režisérky.

Anima na univerzite pôsobí už štvrtý
rok, aké však boli jej začiatky?

Zhodou okolností som v tej dobe mala
okolo seba veľmi dobrú partiu ľudí. Oslovila som ich, súhlasili, zozbierali sme sa
asi siedmi, ktorí tvorili akúsi základňu
– kamarátsky aj ľudsky.
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Herci cvičia len vo voľnom čase, ovplyvňuje to kvalitu ich výstupov?
Problém s divadlom na vysokej škole je
ten, že sa tam stále menia ľudia. Nerobím
s nimi od začiatku do konca, nemôžem
sledovať ich progres. Najdlhšie som mala
hercov dva a pol roka. U nich už bolo vidno
zmenu reči, vystupovania, zbavili sa aj
strachu. No každý rok mi prichádzajú
noví členovia a ja mám pocit, akoby som
začínala od začiatku.

Štrnásť rokov si hrala, teraz súbor vedieš. Je to veľká zmena?

Je to obrovský rozdiel. Nepodceňujem rolu herca, sama som ním bola, ale
do veľkej miery robí len to, čo od neho chce
režisér. Ten má v hlave určitú predstavu
a herci to svojou kreativitou len dopĺňajú.

Toto postavenie ma naučilo pracovať s ľuďmi. Kolektív je rôznorodý, každý ma nejaké
problémy. Teraz už dokážem pochopiť, ako

sa cítila moja mama, keď nás na škole režírovala. Taktiež som si v praxi vyskúšala
didaktické metódy, ktoré sa učím.

Vyskúšala si si obe pozície, k čomu teraz viac inklinuješ
K réžii, je to pre mňa viac tvorivý proces.
V tom som sa našla.

Rozšírila ti táto pozícia obzory? Vnímaš
viac chyby, ktoré ľudia pri práci robia?
Ja som hrozný kritik, na všetko. Keď čítam
knihu, viem si na základe dvoch viet povedať: „Toto nie.“ Taktiež , keď pozerám
nejaké predstavenie, či čítam článok. Neviem, ako to viem, ale ako mi vraví mama
„ skúsenosti neokašleš“.

Učíš hercov základy ty alebo máte niekoho, kto sa tomu profesionálne venuje?

Nie učím ich to ja. Bolo by fajn, ak by niekto taký bol, ale nie je. Učím ich, že sa nemajú otáčať k divákom zadkom, čo mnohí

predstavujeme - anima
cie. Ak sa ideme prezentovať mimo Ružomberka, tak hru podložím nejakou básňou. Sama si netrúfam.

Obľúbená hra?

Balada Janka Kráľa – Povesť, ktorú sme
robili pred dvoma rokmi. Písala som o nej
bakalárku a vedeckú štúdiu. Boli sme
s ňou na Hviezdoslavovom Kubíne aj na
Akademickom Prešove. Zanechala vo mne
obrovskú črtu, žila som každým veršom.

Z

Chcela by si sa v budúcnosti venovať divadlu alebo ostať v odbore?

To je otázka, ktorú si momentálne kladiem aj ja. Neviem. Určite sa toho nedokážem vzdať, neviem bez toho žiť. Divadlo je
tvorivá dramatika, ktorá sa dá aplikovať
aj na slovenský jazyk. To má posledné
roky zaujalo, ale chcela by som ešte aj študovať. Uvidíme.

Neľutuješ, že si nešla študovať na VŠMU?

Keď som sa rozhodovala, kam na vysokú
školu, mamka mi povedala, musíš mať
niečo v ruke, nejaký chlieb. Ako učiteľka
ho vždy budem mať. Herectvo či režisérstvo nie je stála práca. K čomu sa dostaneš, to robíš. Neviem, či by som bola na takýto kočovný spôsob života. Možno by mi
to otvorilo obzory, ale myslím, že všetko
malo ten správny priebeh. :-)

robia. Taktiež, ako používať ruky, správne
dýchanie. Ono sa len zdá, že je to také jednoduché. :-)

Okrem toho, že režíruješ hry, sama ich
aj píšeš. Čo ťa inšpiruje?
Veľa čítam. Zaujme ma nejaká veta a poviem si, poďme do toho. V tom okamihu mi
napadne aj ako to mám spraviť. No niekedy,
keď chcem niečo silou mocou vymyslieť,
tak mi to aj dva týždne nejde. Vtedy sa
prejdem, alebo si sadnem do kaviarne. Neviem to opísať, jednoducho to príde.

Ako tento tvorivý proces vyzerá?

Často píšem s Tomášom, vďaka Bohu
za to, že ho mám. (pozn. red. Tomáš Ilečko
– hrá a píše hudbu pre Animu). Niečo ma
inšpiruje a potom je to proces vymýšľania. Do každej hry vkladám aj kus seba.
Nepúšťam sa však do vymýšľania veľkých
hier, väčšinou robím nimi scénky na ak-

V čom sú predstavenia divadla poézie
iné ako klasické inscenácie?
Divadlo poézie je založené na obrazoch,
a na tom, ako z nich vytvárame jednotlivé
scény. Ide najmä o vizuálne vnemy a hudbu.

Nie je takto vytvoriť hru ťažšie?

Neviem, asi áno. :-) Ale ja by som to nechcela robiť inak. Nebola by som to ja. Mám
rada poéziu, obrazy, emócie. Tak to cítim.

Z
Sidónia Semanová študuje
kombináciu slovenčina – filozofie

14 rokov hrala v divadle poézie
Pradeno, ktoré režírovala jej mama

4 roky je režisérkou divadla poézie
Anima na KU
Obľúbené: divadlo, čítanie, filmy,
umelecký prednes - umenie ako
celok..:) taktiež cestovanie
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kultúra
Lou Reed & Metallica – Lulu
The Killers na skladbe Tranquillize. Avšak táto „kolaborácia“ sa s minulosťou
nedá porovnať. Dvojalbum Lulu je systematicky ucelené dielo s príbehom od nemeckého dramatika Franka Wedekinda
podľa poviedky Duch zeme. Tú použili
ako libreto v opere Lulu rakúskeho skladateľa Albana Berga.

James Blake

Enough Thunder (EP)

Korunovaný princ tichej revolúcie – takto
výstižne označil Blakea hudobný magazín
Clash. Jeho produkcia nie je strojeným prefabrikátom priemyselných liniek. Žiadna
stoka! Na margo toho, predkladá len pár
mesiacov po rovnomennom debute dostatočne silný argument - Enough Thunder.
James Blake si prizval ako nápomocnú silu
pre nový projekt speváka Justina Vernona
(skupina Bon Iver). A urobil veľmi dobre.
Konfrontácia dvoch odlišných svetov
v piesni Fall creek boy choir vytvorila
novú dimenziu. Syntézu prednosti oboch
hudobných tvorcov. Minimalistické plochy klávesových nástrojov a počítačové
sample stavia výhradne na syntetických
zvukoch, ktoré tak ako na debutovom počine, miestami variuje až k príliš silno expresívnym tónom. Často zámerne znehodnocuje kvalitu zvuku a miestami operuje
s tichom, ktoré využíva ako nástroj.

text: Jakub Habas | foto: static.nme.com

Jamesova osobnosť nepostráda sebareflexiu. Nepúšťa sa do vecí, ktoré ho prevyšujú.
Dobre chápe svoje vokálne možnosti. Úpravu
svojho hlasu realizuje nielen vokodérmi,
niekedy ho servíruje v playbackových navrstveniach – ako ozvenu vynárajúcu sa
z oparu, ktorý sa nad ním skláňa. Blakeov
zlomený hlas zvýrazňuje odovzdanosť
pre každý moment, ktorého je strojcom.
Textársku skromnosť nahrádza hudobná
kompozícia, ktorú využíva ako primárny
prostriedok vyjadrovania sa. Schopnosť
citlivo narábať so zvukmi a prispôsobovať
si ich vyjadruje aj coververziou skladby
Joni Mitchell, A case of you.
Pre všemožnú zvukovú bariéru, ktorú tento
hudobný vizionár stavia, nie je album Enough
Thunder ľahko prijímaným sústom. Ale
zaslúži si prinajmenšom rešpekt, ako jeho
predchádzajúca tvorba.

V dejinách rockovej hudby sa už niekoľkokrát umelci pokúsili prekročiť stenu
komercie s ambíciou opery, dvojalbum
Lulu prepisuje túto kroniku a ponúka
nový a neporovnateľný odkaz. Skladateľ,
spevák, inštrumentalista a guru hudobnej avantgardy Lou Reed, známy z projektu Velvet Underground a spolupráce
s Andy Warholom, hosťoval i vo formácii

Florence and the Machine
– Ceremonials (Deluxe version)

Na mape hudobného sveta sa nachádzajú
krajiny ľahko rozpoznateľnej hudby, no
vždy sa objaví zopár ostrovov, ktoré akosi
nejde jednoznačne popísať. Jedným
z týchto projektov je určite aj zoskupenie
Florence and the Machine, ktorí nedávno
vydali svoj druhý album Ceremonials.
Ich Deluxe version okrem štandardného
playlistu obsahuje tri „live“ skladby a dve
demoverzie. Nie je to prvýkrát, čo sa in-

Idle Warship – Habits Of The Heart

Projekt brooklynského „poeta“ Taliba Kweliho
a speváčky Res vyústil po troch rokoch spolupráce
k štúdiovej prvotine. Aj keď Habits Of The Heart
neprináša prevratné hudobné fúzie, ponúka
výborné aranžmány, skvelý Kweliho flow, za
ktorým ani prinajmenšom nezaostáva vokál
Shareese R. Ballardovej.
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Kontroverzný príbeh mladej Lulu, ktorej
život v rýchlom tempe naloží niekoľko
rán päsťou, očaril expresionistov a už
pred rokmi spôsobil veľké pobúrenie.
Desať skladieb príbehu nesie na chrbte
svedectvo ľudskej absurdnosti, krehkosť
života, ale hlavne zrkadlo desivej ulice
sveta. Hudobná koláž tvrdšieho rocku,
použitia huslí a detailnej zvukovej montáže prekvapí aj skúseného poslucháča.
Koncept textov pripomína stokilový
obrúsený diamant. Ak hľadáte v hudbe
viac, než len gýče a popevky, bolo by prehreškom nevypočuť si tento skvost.

terpreti rozhodli na album umiestniť aj
úplne prvotnú verziu skladby. Speváčka
Florence Welch, ktorá je pomyselným
motorom tohto telesa, sa len pred krátkou dobou dostala spod vplyvu návykových látok a táto zmena jej veľmi pristane.
Ležérny spev a nenásilná hudba oslovia
poslucháča, ktorý sa nedrží štandardov.
Hudba je to korenistá a pritom nerušivá.
Vytvára hmotu nadčasového soulu, no
použité rytmické paterny a charakteristické harmonické výchylky robia tento
projekt osobitým. Album ťahajú skladby
What the water gave me, prípadne Only
if for the night. Vysoké motivické steny
pútajú svojou jednoznačnosťou. Anglická
kultúra bola vždy o krok vedľa a podprahovo určovala tok hudobného sveta.
Florence and the Machine sú rozhodne
v tomto prúde a majú tendenciu stále
viac prekvapovať, a to aj napriek svojmu
krátkemu pôsobeniu. Album je návykový
a rozpína sa v duši, slabší jedinci by však
mali dávkovanie týchto skladieb oddialiť.

Fiddler´s Green – Wall Of Folk

V poradí už dvanásty počin nemeckej folkrockovej skupiny Fiddler´s Green vás prekvapí
svojou kadenciou a pozitívnou náladou, ktorá
sa priamoúmerne zvyšuje každou piesňou. Títo
šiesti muzikanti dali írskemu folku novú rockovú
a svižnejšiu podobu.

text: Jakub Habas, Peter Šujanský | foto: doba.sk, amazon.com

text: Tomáš Ilečko | foto: internet
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Vymedzený čas
V období nudných nevýrazných akčných
filmov, nevydarených hororov a štýlových,
no filozoficky prázdnych kinohitov vás pokropí živou vodou Andrew Niccol.

Keď sa začala ekonomická kríza, veľa
ľudí nechápalo, čo sa bude diať. Momentálne nechápu, ako sa vôbec začala.
Patríte aj vy medzi nich? Nech sa páči,
Hollywood vám to vysvetlí. Po lopate.
Pamätáte sa na film Bobby, respektíve
Atentát v Ambassadore? Pohľad na vraždu
Roberta Kennedyho vzbudil záujem
najmä pre svoje hviezdne obsadenie.
Niečo podobné sa stalo aj teraz, keď sa
hollywoodské celebrity zišli pred kamerami, aby natočili film o finančnej kríze
- Margin Call.

text: Lorant Paugsch | foto: collider.com

Film Margin Call ukazuje 24 hodín rannej
fázy finančnej krízy a kľúčových hráčov
v obchode s cennými papiermi. Niekoľko
mužov a Demi Moore sa v tichej panike
snažia zabrániť globálnej katastrofe,
na ktorej sa nevedomky podieľali.

Demi Moore je len jednou zo spomínaných hereckých osobností. Dopĺňajú
ju Kevin Spacey, Zachary Quinto, Paul
Bettany, Stanley Tucci, Simon Baker či
Jeremy Irons. Je priam neuveriteľné, že
„šéfom“ všetkých bol režisér J. C. Chandor,
ktorý na svojom konte zatiaľ nemal ešte
ani jeden celovečerný film, no na plátno
dokázal dať viac, ako divák vidí. Príbeh
dotvára pomocou šepotu či žargónu.

Chandor skvele zobrazuje život v investičnej banke v centre New Yorku. Telefonáty, náhlenie sa na stretnutia, vety
typu „Nemáme na výber“, „Nie je iná
možnosť“ dopĺňajú pocity z videného.
Divák cíti čísla, peniaze a ich špinavosť,
vábenie moci, strach či znechutenie.
Na druhej strane, však v istých momentoch uverí, že ľudia, ktorí boli pri začiatku
krízy, mysleli svoje vyjadrenia vážne. Divák s nimi súcití. Uzná ich ťažkosti, vie,
že majú pred sebou niekoľko bezsenných nocí. Na to všetko musí ale poznať
zákulisie finančnej krízy. A aby ho poznal, je potrebné pozrieť si Margin Call.
Nielen pre vážnosť témy. Aj pre herecké
výkony, hudbu a atmosféru celku. I tu
Kevin Spacey (Americká krása 1999) dokáže, že ak zvraští čelo, uveríte mu, že sa
naozaj deje niečo vážne.

Z

DO SLOVNÍKA

margin call - zjednodušene povedané, požiadavka makléra, aby
jeho investor vložil ďalšie peniaze,
alebo aby predal svoje cenné papiere v dôsledku zníženia hodnoty účtu.

American Horror Story (2011)

Režisér Ryan Murphy sa s Bradom Falchukom pustili do
ojedinelého projektu. Po uletenom seriáli o plastických
chirurgoch Nip/Tuck (2003) prišiel na rad seriál hororový.
Príbeh rodiny, ktorá sa presťahuje do L.A., aby zažehnala
manželskú krízu, sa odohráva v dome, ktorý má tajomnú
minulosť. Tiesnivá atmosféra a bizarné charaktery postáv
spolu s hudbou dotvárajú výnimočný seriálový projekt.

text: Lorant Paugsch, Juraj Pohlod | foto: 2daytube.net, 4.bp.blogspot.com

Andrew Niccol patrí medzi najzaujímavejších filmových tvorcov za posledných 15
rokov. Vďaka nemu sme sa dočkali skvostov
ako Truman show, Gattaca či Obchodník
so smrťou. Dej nového filmu sa odohráva
v blízkej budúcnosti. Jeho futuristický svet
sa výrazne podobá tomu nášmu. Žiadne hi-tech orgie zo Spielbergových a Kubrickových svetov sa nekonajú. Pre novozélandského režiséra je najdôležitejší napínavý
príbeh, originálnosť a herci.

Hlavnú úlohu pracovitého, zo dňa na deň
bohatého Willa stvárnil pop idol Justin
Timberlake. Film nekazí, ale solídne ho
ťahá dopredu. Akčnosť a kultovosť iných
sci – fi hrdinov ako Arnolda Schwarzeneggera z Terminátora 2, Keanu Reevesa z Matrixu, či Toma Cruisea z Minority
report však nedosahuje. Zdatne mu sekunduje Amanda Seyfried známa z muzikálu Mamma mia!. Za zmienku stojí aj
herecký chameleón Cillian Murphy (Sunshine, Temný rytier). V úlohe detektíva
Leona prevyšuje svojich kolegov minimálne
o jednu oscarovú dĺžku.

Fanúšikovia Niccolovej tvorby však budú
mierne sklamaní. Až priveľké množstvo
jednoducho riešených situácií k scenáristovi takýchto kvalít nepatria. Stále však
ide o jeden z najlepších spôsobov ako tento rok minúť čas.

text: Juraj Pohlod

Čísla znamenajúce
apokalypsu

Predstavte si nový svet. Ľudia v ňom fyzicky starnú len do veku 25 rokov, potom
o svoj čas musí každý bojovať. Will Salas
žije na chudobnom predmestí. Každý deň
chodieva do práce len preto, aby si mohol
zarobiť čas na ďalší deň. Ak to neurobí,
zomrie. Čas je novou menou (platí sa ním
jazda autobusom aj káva). Jedného dňa zablúdi do chudobnej štvrte bohatý Henry.
Will ho zachráni a Henry mu na znak vďačnosti venuje všetko svoje bohatstvo (teda
čas) a ukončí svoj život. Samovražda je
však posudzovaná ako úmyselná vražda
a mladíka prenasleduje nielen polícia, ale
aj gang, ktorý je pre Willove novozískané
storočie života ochotný urobiť čokoľvek.

Polnoc v Paríži (2011)

Film Woodyho Allena o hľadaní samého
seba, pochopení, úniku do vlastného
sveta a objavení svojej ceny, je hlavne
pre diváka, ktorý vyhľadáva optimizmus,
magické svety a miluje Paríž. Čaká na vás
netypické, ale naozaj čarovné stretnutie
s Hemingwayom, Dalím, či surrealistami.
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Vizuálna stránka obálky a ani preslávený názov, nie sú určite dôvodom, pre
ktorý siahnete po tomto diele. Mohol
by ním však byť fakt, že na prvý pohľad útla a nenápadná kniha – Mužov
nemožno znásilniť – patrí do knižnej
edície feministického časopisu Aspekt.

V našich končinách neznáma autorka,
Märta Tikannen, dnes už 76-ročná fínska spisovateľka a bývala novinárka,
siahla po veľmi kontroverznej téme.
Po príbehu o znásilnenej rozvedenej
žene v strednom veku, žijúcej nenápadný
život. Jednoduchý dojem, ktorým kniha pôsobí navonok, ostáva zachovaný
aj v dejovej línií. Je prierezom psychického stavu znásilnenej, zlomenej a poníženej ženy, a jej pokusom o návrat
do každodenného života.

text: Katarína Gelačáková | ilustračné foto: sxc.hu

Tova, hlavná hrdinka, korešponduje
obrovskou dávkou odvahy zmeniť zafixovaný pohľad na to, že len ženy môžu
byť znásilňované. „Že z toho majú pôžitok. Že sa im páči, keď ich pevne priviažu
s roztiahnutými nohami a bijú. Určite
to nik nevie lepšie ako on, chlap s býčou
šijou, zarastenou hruďou a údom ako
hríb, najhrubší je pri koreni.“ Vnútorne
monológy sa stávajú v niektorých častiach knihy až prehnane rušivé. Napriek
prvoplánovosti príbehu v prvej časti
knihy, sa tu nenachádzajú žiadne gýčové feministické prvky. Autorka neplytvá
slovami ani zbytočnými opismi prostredia, čo potvrdzuje i opisom zovňajška hlavnej hrdinky. Čitateľ totiž vôbec
netuší, ako žena vyzerá a ostáva mu tak
príliš veľa priestoru pre fantáziu.

Po tejto nenápadne tváriacej sa knihe siahnete, ak máte chuť „zhltnúť“ niečo v priebehu jedného dňa. Avšak požiadavky náročnejšieho čitateľa rozhodne nepokryje.

Stingo, hlavný hrdina, je začínajúci spisovateľ, ktorý sa presťahuje do nájomného
domu v Brooklyne. Tu sa spriatelí so schizofrenickým Židom Nathanom a krásnou
Poľkou Sophiou. Stingo je svedkom ich
búrlivého vzťahu a Sophiinym dôverníkom. Tá sa mu rozhodne vyrozprávať svoj
smutný príbeh z predvojnového Poľska

a koncentračného tábora. Odhaľuje mu
ťaživé tajomstvo, s ktorým sa nevie vyrovnať. Často stojí medzi dvoma možnosťami
a musí si vybrať. Najťažšou je pre ňu voľba
popierajúca zásady materinskej lásky. Záverečná scéna zachytáva situáciu pri selekcii. Sophia si musí vybrať, ktoré so svojich detí pošle na smrť: „Si kresťanka, nie
Židovka. Máš teda možnosť voľby...“

Dielo sa v roku 1982 dočkalo aj filmového
spracovania. Styronovu knihu však Alan
Pakula zobrazil na plátne otrocky a bez
nápadu. A tak sa dve a pol hodiny pozeráte
na Meryl Streep, psychicky zničenú a životom utrápenú ženu a snažíte sa ju ľutovať
kvôli bolestiam, o ktorých rozpráva.

V každom prípade si kniha Sophiina voľba
zaslúži pozornosť. Predstavuje zdvihnutý
prst nad krutosťou ľudskej rasy a zároveň
nás presviedča, že zlo, ktoré sa deje vo svete,
nemožno pripisovať Bohu, ale len človeku.

Obyčajný človek neobyčajne
„Prehráva súboj s vlastnou ženou. Nula jedna.
Prehráva súboj s časom, ako sa hovorí,
život, uplynulý aj ten
potenciálny budúci,
sa mu zobrazuje v neúprosne zrátaných
minútach a sekundách. Škodoradostne
naznačuje, že ho už
viac bolo, ako bude.“

Už len fakt, že žijeme v dnešnej dobe, je
hrdinstvom. Presne to, pociťujú aj hlavné
postavy v dielach Máriusa Kopcsay. Nenosia priliehavé obleky a nikdy o nich nebude napísaný komiks. Nemajú zázračné
schopnosti a ani geniálnu myseľ. Ich jednoduchosť a konanie, v tých najbežnejších
životných situáciách, ich však robí hodnými prejsť do rádu hrdinov.
Márius Kopcsay pracuje ako novinár
v denníku Pravda. Za svoju debutovú

zbierku Kritický deň získal v roku 1998
cenu Ivana Kraska. Pristavme sa však pri
jeho v poradí druhej knihe, ktorá obsahom
ani kvalitou nezaostáva za svojimi spolubežníčkami. Dielo Stratené roky (2004)
je spleťou deviatich príbehov, ktoré
zobrazujú jedného obyčajného človeka,
ktorý v tom svojom, ani v živote iných
ničím nevyniká. Jednotlivé poviedky
zachytávajú okamihy bytia hlavnej postavy. Ten bojuje a meria si sily so sebou
samým. Krátke situácie ho predstavujú
ako niekoho, kto už nie je hrdinom, ktorý
skolí trojhlavého draka alebo zachráni
zakliatu pannu. Ale ako niekoho, kto si
urputne stráži svoj malý kus šťastia, ktorým je irónia.
Táto nenásilná irónia je skromná, príjemná
a hrejivá. Dodáva nádej každému z nás, že
svet si môžeme vyfarbiť nádherným humorom a svojím postojom k tomuto svetu
sa z obyčajných ľudí môžeme stať neobyčajnými.

Christopher Paolini - Odkaz dračích jazdcov

John Powel - Prečo mám strach milovať?

Štvordielna fantasy sága. Kontinent Alagaezia po
tisícky rokov spravovali dračí jazdci. Všetko sa
skončilo, keď jazdec Galbatorix prišiel o svojho
draka, a tak sa začala jeho krutovláda. Jedinou
nádejou na záchranu krajiny je nový dračí jazdec
Eragon so svojou dračicou Zafirou

Je obohacujúcim psychologickým dielom. Ponúka
pomoc pri budovaní si zdravého vzťahu k sebe
samému a odhaľuje podstatu skutočnej lásky. Autor oboznamuje čitateľa s pohľadmi psychológa na
viaceré problémy dnešného moderného človeka.
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text: Filip Lehotský, Margaréta Holéniová | foto: nd04.jxs.cz, martinus.sk

text: Sidónia Semanová | foto: gorila.sk

Pomsta alebo
zneužitie naopak

Pre ľudí, ktorí prežili zverstvá nacistov
bolo ťažké znovu
začať žiť. Román
Williama Styrona
Sophiina voľba (1979)
je výpoveďou toho,
že niektoré kríže sa
nedajú uniesť. Problematika druhej svetovej vojny, koncentračných
táborov
a povojnovej Ameriky, to všetko je súčasťou tohto kontroverznému bestselleru.

text: Nikola Kokiová | foto: piestanskydennik.sk

Keď možnosť voľby bolí

freestyle

Z

Pestrý život
bez farieb

Od októbra je čerstvým majstrom Slovenska v písaní Braillovým písmom. Na pretekoch pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči uspel v konkurencii 23 súťažiacich. Z výhry bol milo prekvapený, v Braillovom písme píše veľmi málo, častejšie využíva počítač s hlasovým výstupom. „Text
som napísal za jednu minútu a štyridsať

sekúnd, ale mál som šesť chýb, za ktoré
som dostal trestné sekundy. Podarilo sa mi
však obhájiť prvé miesto v písaní z roku
2007,“ tešil sa mladý novinár.
Prečo? Bez odpovede...

Dvadsaťročný Ondrej je nevidiaci od narodenia. Tvrdí, že na jednej strane je to výhoda,
pretože ak by prišiel o zrak neskôr, ťažšie by
to psychicky znášal. „Na druhej strane je to
nevýhoda, lebo som strávil väčšiu časť svojho
detstva u očného lekára. Stále ma vyšetrovali.
Nakoniec sa aj tak zhodli na tom, že mám
slepotu nejasného pôvodu, takže doteraz
vlastne neviem, čo mi je.“
Pri čítaní si nemusíš vždy svietiť

Naučiť sa Braillovo písmo bola pre neho
zábava, napriek tomu, že keď prvýkrát
chytil do ruky šlabikár vôbec nerozumel,
čo sú to v ňom za bodky. Používať ho však
vedel už po roku. „Čítal som po večeroch,
keď už všetci spali. Nemusel som si svietiť, takže ma nemohla odhaliť ani nočná
vychovávateľka na internáte. Písal som
tiež rád, mal som také obdobie, keď som
zapisoval skoro všetko. A to mi tuším ostalo dodnes.“ :-)
So študovaním to má Ondrej trochu komplikovanejšie. Vyučujúcim musí neustále
pripomínať, aby mu priniesli knihy, materiály a testy v elektronickej podobe. Ako
každý študent aj on sa musí často prinútiť k učeniu. „Najprv to dlho odsúvam,
a keď to už niet kam odložiť, tak si sadnem, otvorím knihu alebo poznámky
vo worde, dám si slúchadlá a čítam si text po
malých úsekoch. Ak sa dá, tak sa učím nahlas, nie od slova doslova, ale tak, aby som
vedel odpovedať na konkrétne otázky.“

O talent viac
Napriek svojmu hendikepu je Ondrej skvelým študentom a všestranne zameraným
človekom. Intenzívne sa venuje hudbe.
Hrá na klavír v kapele, ktorá interpretuje
francúzsku populárnu hudbu. Vo voľnom
čase hudbu aj sám skladá. Zaoberá sa aj
recenziami počítačového softwéru. „Ak
ma zaujme nejaká aplikácia, ktorá by mohla byť pre nevidiacich zaujímavá, tak o nej
napíšem recenziu.“ Ondrej taktiež pracuje
ako inštruktor v počítačovom tábore.

K rozhodnutiu študovať žurnalistiku dospel
postupne. „ U mňa sa to tak striedalo, najprv
som sa chcel veľmi venovať hudbe, chcel
som ísť na konzervatórium. Potom som
zistil, že ma bavia počítače, tak som šiel študovať radšej na gymnázium. Tam ma začalo
baviť písanie a neskôr aj školský rozhlas.“
Úspešný aj napriek hendikepu

Ondrej za svoj najväčší úspech pokladá to,
že môže študovať na univerzite žurnalistiku, a taktiež, že pracuje ako externý redaktor pre rádio Lumen. „Teší ma, že sa
spolupráca tak zintenzívňuje, už niekedy
neviem či pracujem popri štúdiu, alebo
študujem popri práci.“ So svojím životom
je spokojný a každý okamih prežíva plnohodnotne. Ambiciózny žurnalista sa vidí
ako rozhlasový redaktor alebo moderátor. „Pravdepodobne v rádiu Lumen alebo
v Slovenskom rozhlase. Tam má publicistika a spravodajstvo priestor.“

Ak by mohol vidieť, bolo by to úžasné, myslí
si Ondrej. Zároveň však vie, že by to jeho
život od základov zmenilo. Možno by to poznamenalo aj jeho samotného. „Neviem, či
by som to naozaj chcel,“ dodal na záver.

text: Patrícia Poklembová | foto: Martin Buzna, Vera Ardon

„Moje sny sa podobajú tomu, čo vnímam
počas celého dňa. Svet prežívam len cez
sluch, hmat, čuch a chuť, a také sú aj moje
sny. Sníva sa mi, čo ľudia hovoria. Zdajú
sa mi zvuky a veci, ktorých som sa dotkol.
Chýba mi tam však ten vizuálny vnem,“
povedal s úsmevom Ondrej Rosík, študent
žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku.
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Beánia roztancovala Ružomberok
text: Simona Ivančáková | foto: Martin Buzna

Beánia sa pýši titulom najlepšia študentská párty roka, a tento, v poradí už šiesty
ročník si toto označenie zaslúži. Deň pred
sviatkom študentov sa Ružomberok dostal do „poriadneho varu“.
Litre piva a 300 kapustníc

Prípravu Beánie si tento rok vzalo pod
ochranné krídla Pulz rádio v spolupráci
Univerzitným pastoračným centrom
a agentúrou DM promotion. Na študentskej akcii, ktorá je určená predovšetkým
pre prvákov, sa zišlo viac ako tisíc ľudí, čo
riaditeľka Pulz rádia Marianna Buzmová
považuje za veľký úspech. Po začiatočných
príhovoroch sa predstavilo divadlo poézia
Anima, pokračovalo sa prváckymi súťažami a koncertom ružomberskej kapely
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Švepes. Hlavným ťahadlom večera bolo
vystúpenie kapely A.M.O. Študenti sa pri
ich hraní dostali do varu a poriadne sa vyskákali. Potom prišiel na rad svetoznámy
DJ Milan Lieskovský. „Na Beániu sú zatiaľ
úžasné ohlasy, nielen z radov študentov,
ale aj od vystupujúcich. Keď vás A.M.O
alebo DJ Milan Lieskovský pochváli, máte
chuť aj naďalej strácať nervy pri ďalších
akciách,“ prezradila Buzmová. Kto bol
hladný, mohol si pochutnať na kapustnici
vo vytvorenom Kapustove. Navarili jej približne 300 porcií, nezvýšilo sa nič. Tvrdý
alkohol nebol k dispozícií, zato však len
v malom výčape pri schodoch do Kapustova predali okolo 250 litrov piva. Vyťažený
bol aj fotograf, za večer nafotil viac ako tisíc fotografií.

Párty do rána
Poslední vytrvalci odchádzali domov
okolo piatej nadránom, organizačný tím
až okolo pol siedmej. „Boli detaily, ktoré
sa dajú budúci rok zlepšiť, ale dopadlo to
nad naše očakávania,“ povedala Buzmová.
Na tohtoročnú Beániu sú výborné ohlasy
aj z radov študentov. „Akcia bola skvelá,
dobre sme sa bavili. Skupiny vytvorili vynikajúcu atmosféru, komunikovali s publikom. Trošku ma mrzelo, že sa oficiálny
začiatok posunul,“ prezradila študentka
žurnalistiky Barbora Ďuračková.
Kto tento rok neprišiel, môže len ľutovať.
Beánia naozaj stála zato!

Z

Obleky, kravaty, profesor dojatý
...pred mikrofónom raz on a raz ty, dievčatá zmenené šatami na dámy, úsmevné
spomienky, už je to za nami... A je po ďalšej
žurnalistickej katedrovici. Znovu sa potvrdzujú slová, že nielen neplánované, ale aj
plánované stretnutie ružomberských žurnalistov sú zárukou zábavy najvyššieho
stupňa. Študenti sa nezaprú a čím ďalej,
tým viac potvrdzujú, že vo zvolenom študijnom programe sa neocitli náhodou. Sú
jednoducho vždy tam, kde sa niečo deje,
a keď sa náhodou nedeje, začne sa.
Oskar press, oficiálny názov podujatia, bol
večerom udeľovania cien niekoľkým pedagógom Katedry žurnalistiky v kategóriách,

ktoré im boli šité na mieru. Inteligentný
sarkazmus, smiech, bezkonkurenčný moderátor, telefonát zdraviaceho rektora
Zasepu, radosť a vďaka v očiach víťazov,
ďakovná reč so soškou (pozlátenou barbinou bez hlavy) v ruke. A dokonca prišiel aj
Fantomas!

Žurnalisti žúrujú, no na skúškach im to
nejde. Ale na katedrovici im to išlo! Okrem
trefného prezentovania manierov svojich
nadriadených sa predviedli ako tí, ktorí si
dokážu urobiť žart aj sami zo seba. Ako?
Napríklad takým, že prezentujú svoje nevydarené televízne príspevky, neuveriteľne
falošný spev a textom, ktorý hovorí zo srdca

všetkým študentom: „Robiť skúšky aj tisícikrát.“ Nezabudnuteľnou ostane aj reklama
o katolíckom duchovi, ktorý je vždy tam,
kde sa deje niečo nekalé. Srdečne ďakujeme
našim drahým vyučujúcim, ktorí prijali
pozvanie a s úsmevom zvládli všetky komentáre a poznámky odkrývajúce ich maniere. Nie je predsa pravidlom, že odmenu
za každodenný herecký výkon, mimiku a
gestikuláciu, najlepší imidž alebo repera
Katolíckej univerzity prijmú ocenení s humorom (pozn. red. Konkrétne videá sú aj
na youtube, zadajte Oscar Press). Vidíme
sa o rok priatelia a ostatným, ktorých posedenie na katedrovici ešte len čaká, prajem
podobne príjemné zážitky.

text: Silvia Tannhauserová | foto: Martin Buzna, Róbert Brišák

reportáž
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spoločnosť
Prehliadnuteľný
sedemnásty
november

Hana je študentkou vysokej školy. Má
plnú hlavu plánov, utopistických predstáv o bezstarostnom živote a nulu na
bankovom účte. Občas sa stane, že ju
niečo prekvapí a posunie o krok k dospelosti. Minule to bolo napríklad zistenie, že jogurt stojí euro a cibuľa štyri
centy. Po štvrťstoročí svojho života.

Na to, aby sa všetko dalo do poriadku, potrebujeme generačnú výmenu. Tak, ako to
bolo v prípade Mojžišovho ľudu na púšti.
Prínosom komunizmu však bolo, že teraz,
keď už nie je, si môžeme naplno uvedomiť,
o čom je sloboda. Nie je len o voľnosti pohybu, o možnosti výberu práce a spôsobu života. Je aj o slobode ducha. Máme možnosť
slobodne premýšľať, prezentovať svoje názory a nemusíme sa hanbiť za svoju vieru.

Zistila aj nasledovné: Ak má človek dobrú
náladu, v ušiach mu hučia slúchadlá,
cestuje v autobuse a potichu si spieva,
nemusí to byť nudná cesta. Môže ju niekto poklepať po pleci a upozorniť na to,
že si pospevuje trochu nahlas. Rozhodne, húkanie balkánskeho somára nemožno nenazývať spevom. Áno, bolo to
veľké faux pas! Ponaučenie: Nepúšťaj si
v autobuse Darinku Rolincovú a jej pieseň Čo o mne vieš.

text: Erika Zaťkovičová | foto: oneradio.sk

Hana nechcela, aby niekto vedel o jej
fajčiarskom nedostatku. Nikde sa o tom
nezmieňovala a už vôbec nefajčila na
verejnosti. Raz nastupovala do autobusu
a myslela na jediné, že si hneď po tom,
ako vystúpi, kúpi cigarety. „Kam to bude?“
pýta sa jej šofér. Ona pohotovo odpovie:
„Petry lajtky!“ Tajomstvo bolo vonku.
Ponaučenie: Ak na niečo tajné myslíte
až príliš často, ľudia sa to predsa len
dozvedia.
Ponaučenie z prečítaného? Všetko za čo
sa hanbíte, sa raz na srandu obráti.
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Túto novozískanú slobodu by sme si mali
vážiť, nepodceňovať ju, ale ani nepreceňovať. Inak sa obráti proti nám. Dôležité je
nenechať sa ovládnuť tými, ktorí si sedemnásty november nevšimli, a tak sa touto
„slobodou“ dostať do novej totality, ktorej
príchod a rapídny nástup si už nemusíme
všimnúť, alebo si ho všimneme neskoro.

text: Ján Meľuch | foto: inforoznava.sk

Dvadsiate druhé výročie udalosti, ktorá
nám priniesla slobodu, postupom času zovšednieva. Ľudí, ktorí vtedy stáli na námestiach či rečnili na tribúnach je čoraz menej.
Ostávajú v úzadí a len spomínajú na to, ako
za nás bojovali. Nebili sa už za seba, ale za
nás, tých, ktorí sme v tej dobe nežili (alebo
sme boli ešte len deťmi). Podarilo sa im prostredníctvom jednoduchej sily verejného
protestu položiť na lopatky režim, ktorý
nám štyridsať rokov bránil v slobode.

... aj keby na
chleba nebolo!

Po prebdenej noci, unavená, s polospánkom na viečkach, cestovala milá
Hana skoro ráno do školy, autobusom.
Žmurká na ňu jedno voľné miesto, vedľa
pána v krásnej bledomodrej košeli.
Sadne si úplne zničená a s myšlienkou,
ako by sa jej dobre spalo na jeho pleci,
zaspáva. Po pár minútach ju však muž
vedľa zobúdza a niečo rozospatej Hane
ukazuje. Ponaučenie: Pri deficite spánku
seďte radšej v dopravnom prostriedku
s hlavou opretou o okno. Ak ho náhodou oslintáte, nikomu to nepovie.

V druhej polovici novembra sme sa opäť
dočkali významného výročia. November
roku 1989 nám priniesol významné zmeny,
bez ktorých by sme sa možno ešte aj dnes
zmietali v osídlach komunistického režimu.
Dátum 17. november nebol významný len
pre nás a Čechov, ale pre celú východnú
a strednú Európu. Znamenal koniec starého
a symbolizoval začiatok nového režimu.
A to si ho vraj niektorí ani nevšimli.

Recenzie na nedočítané knihy
Som drzá. Dovolím si. Snáď zato môže tá
biela čokoláda s lieskovcami, rozpletá mi
myšlienky.

Nejdem sa venovať ľúbostným knihám
Shakespeara (aj keď sa musím priznať,
že práve prežívam lásku na prvý verš).
Dokonca nebudem zabŕdať ani do rozvetvených rodín románov, nezúčastním sa
ľahkého príbehu, ktorý sa najlepšie číta
na poloroztrhanom sedadle vlaku. Budem
sa venovať trpkejšej pachuti príbehu.

Piatok ako každý iný. Dlhý deň v škole malý
batoh naplnený maxi rýchlosťou, konzum
posledného jedla (väčšinou jablko) a radosť z otočenia kľúču. Domov. Guličkový
pohár, čaj z materinej dúšky, výdych.
Prežila som pokus o znásilnenie – kamarátom. V cudzine, po dvoch týždňoch vo
väčšom svete ako som doposiaľ žila. Bol
vulgárny, vyšinutý, opitý. Bol iný. Nebála
som sa, mala som to pod kontrolou, veď to

bol kamarát. Sklamanie ma bodlo do toho
dvojkomorového svalu, akoby si práve zastrúhalo hranu. Nič si nepamätal. Prišiel
s úsmevom a otázkou prečo som taká odmeraná. Zosilnela som.

Rodina o tom nevie. Bála by sa. Aj ja sa
bojím. Zrazu neviem, kto sú ľudia okolo
mňa. “Kamarát“ ostal v kruhu mojich najbližších. Im som to tiež nepovedala, nechcela som kompromitovať jeho priateľku
a ľudí v jeho okolí. Zhrešila som? Mala som
ho zničiť, urobiť škandál, vytvárať scény?
Hoď „šutrom“, ak si bez hriechu.

Zatrpknuto som odpustila, ale nezabudla.
Udeľujem si titul, najvyšší, ľudský. Svoj príbeh končím. Nemá byť strašiakom s havranom na slamou vypchatom pleci. Nie je to
jediný príbeh nedočítanej knihy, ale recenzovať to budem. Aby som pomohla – sebe.
Domov. Guličkový pohár, čaj z materinej
dúšky, výdych...

text: red.
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Preliezačka
na bicykla
Adrenalínové športy sú zväčša doménou
USA. Skateboading či freestyle BMX jazda
patria pravdepodobne medzi najznámejšie, najpopulárnejšie a expandujú i na
starý kontinent. Skratka BMX je dnes všeobecné známa už aj na Slovensku.

text: Simona Ivančáková | foto: archív podujatia Mirabel Flatdance 2011

Väčšina ľudí sa na bicykli len vozí, Dominik Nekolný na ňom predvádza špeciálne
triky, ktorými si získava body od porotcov
celého sveta. Pražský jazdec sa venuje
flatlandu – akrobacii na BMX bicykli.

Nekolný patrí medzi najlepších jazdcov
sveta. „Flatlandu sa venujem už od roku
2003. Môj najlepší kamarát si kúpil bicykel
a ja som mu ho strašne závidel. Urobil som
všetko preto, aby som ho mal aj ja a po
pol roku som začal jazdiť. Moje začiatky boli
veľmi náročné. Musel som na sebe tvrdo
pracovať. Cez víkendy som skúšal nové
triky , strávil som na bicykli šesť až osem
hodín denne,“ povedal Nekolný.
Mnohí Dominika Nekolného možno poznajú zo súťaže Česko Slovensko má talent, kde sa svojím umením dostal až do
semifinále. Dominik prezradil, že príprava
zostavy na súťaž mu trvala približne hodinu: „Účasť v súťaži bola pre mňa veľmi
dobrou skúsenosťou, pri ktorej som zistil,
aké to je predvádzať jazdu bez akéhokoľvek tréningu miliónu divákov.“
„Množstvo ľudí berie flatland ako spojenie športu a umenia. Ja sa považujem viac

za športovca ako umelca, a tak k tomu aj
pristupujem. Zameriavam sa najmä na
zložitosť trikov,“ povedal. Pri flatlande sa
hodnotí najmä štýl, komplikovanosť, originalita trikov a počet chýb. „Sú kúsky, ktoré
sa naučím rýchlo, ale sú aj také, ktoré som
si skúšal až rok. Nedávno som jeden zložitý
prvok trénoval počas roka aj tri hodiny
denne celé týždne,“ prezradil český jazdec.
Na súťaži sa Nekolný vždy sústredí na svoj
výkon. „Záleží mi najmä na tom, aby som
bol s jazdou spokojný. Nech už by som dostal akékoľvek hodnotenie budem rád, že
som predviedol to, čo som chcel.“
Počas cestovania po svete, kde predvádza
svoje umenie, zažil množstvo zaujímavých situácií. „Pred dvoma rokmi som
bol v Tokiu a stratil som sa vo vestibule
stanice metra. Nevedel som, kde mám
nastúpiť. V tom prišiel ku mne jeden pán
a namiesto vysvetľovania ma zaviedol
tam, kde som sa potreboval dostať. Som
si istý, že u nás by sa nič také nestalo,“ zaspomínal si Dominik Nekolný.

Z

Dominik sa už trikrát umiestnil
v rebríčku o Majstra sveta World
Circuit v prvej šestke
získal štyri tituly majstra Českej
republiky, tri tituly zo Slovenska a
jeden z Nemecka.

Mnohí Dominika Nekolného možno poznajú zo súťaže Česko Slovensko má talent, kde sa svojím
umením dostal až do semifinále.
Dominik prezradil, že príprava zostavy na súťaž mu trvala približne
hodinu: „Účasť v súťaži bola pre
mňa veľmi dobrou skúsenosťou,
pri ktorej som zistil, aké to je predvádzať jazdu bez akéhokoľvek tréningu miliónu divákov.“

Najšpecifickejšou a najzvláštnejšou BMX
disciplínou je flatland. Čo k nemu potrebujeme? Predovšetkým BMX bicykel
s pegmi (stúpačky), pevný rovný povrch
– napríklad parkovisko, a samozrejme talent. Pri tomto športe je prekážkou samotný bicykel, preto nepotrebuje žiadne iné.
Takmer pri každom triku stojí bicykel na
jednom kolese, preto je základom najmä
rovnováha jazdca. Športovci predvádzajú
rôzne piruety a preliezajú rám bicykla. Nepohybujú sa však klasickým šliapaním do
pedálov, ale koleso dostávajú do pohybu
posúvaním chodidla. Je to niečo ako balet
na bicykli. Apropo talent. Flatland možno
poznáte aj z televíznej obrazovky. Príkladom by mohla byť talentová súťaž TV Joj,
kde sa prezentovala svojím umením dvojica Miroslav Zeidler a Dominik Nekolný.
Tento Čech patrí medzi svetovú špičku
vo flatlande.
Na Slovensku nie je BMX, a tobôž nie
flatland, ani zďaleka masovým športom.
Pár nadšencov sa nájde v Bratislave či Starej
Ľubovni, prípadne jednotlivci v niektorých iných mestách. Aktuálnym majstrom
Slovenska v BMX flatland sa tento rok na
súťaži Mirabel Flatdance 2011 v Starej
Ľubovni stal dvadsaťročný Richard Reichel,
ktorý sa tomuto športu venuje päť rokov.

Freestyle BMX sa jazdí vo viacerých
disciplínách. Asi najznámejšou je street,
prípadne park, kde jazdci predvádzajú
svoje kúsky na umelo vytvorených prekážkach v skateparkoch alebo len tak jazdia
po meste a efektne zdolávajú rôzne schody, zábradlia, múriky. Ďalšími disciplínami
sú minirampa či vert – rozdiel je len vo
veľkosti U-rampy. Pomerne novým odvetvím je Big Air – na ktorý si trúfnu jedine
profesionáli a vždy je to na pretekoch
alebo organizovaných exhibíciách, pretože jazdci BMX na to potrebujú špeciálne
vybudovaný skokanský mostík. Spomínané disciplíny sa jazdia aj na skateboarde,
no BMX ma o čosi širšie využitie. Skateboarding potrebuje hladkú trať, zatiaľ čo
na bicykli sa dá jazdiť aj v teréne. Jazdci
si môžu vytvoriť dirt park, kde si urobia
kopce z hliny, ktoré im slúžia ako odrazové rampy. Aj na BMX sa dá, samozrejme,
klasicky pretekať o to, kto je najrýchlejší –
ide o bikros, ktorý na Olympijských hrách
v Pekingu po prvýkrát v histórii zaradili
do olympijského programu.

text: Michal Klein | zdroj: flatland.sk

Dominik
Nekolný
umelec
na bicykli
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vedeli ste o tom, že ...
Najvyššia teplota na Zemi bola
nameraná 13. septembra 1922
na mieste El Azizia v Líbyi
a dosahovala 57,8 °C. Najnižšia
teplota na Zemi bola nameraná 21. júla 1983 na mieste
Vostok v Antarktíde – 89 °C.
Kde by ste žili radšej?

The UEFA Champions League
Anthem je hymna Ligy mistrov UEFA, ktorá vznikla v roku
1992. Text a melódiu napísal
Tony Britten. Nahrala ju Royal
Philharmonic Orchestra, naspievala akadémia The Academy of St. Martin in the Fields.
Pieseň je naspievaná v troch
jazykoch – angličtina, nemčina
a francúzština. Je to symbol jednoty a priateľstva. Pieseň má tri
minúty a nesmie byť využívaná
na komerčné účely.

Najhlbším miestom na Zemi je
Mariánska priekopa v Tichom
oceáne, ktorá je hlboká 11 kilometrov. Ani majestátny kráľ na
súši – sám Mount Everest – by
nevykúkal nad hladinu, keby
sa spustil až na dno Mariánskej
priekopy. Chýbali by mu dobré
2 kilometre.

Prvé CD vyrobili v auguste 1982
v Hannoveri v prvej továrni na
výrobu lisovaných CD. Bola na
ňom Alpská symfónia Richarda
Straussa. Masovú výrobu spustili už 17. augusta 1982.

Alcatraz (po španielsky vták sula biela) je ostrov nachádzajúci sa v strede Sanfranciského
zálivu v Kalifornii. Kedysi ho
používali ako vojenský trestný tábor a neskôr ako väzenie
s najvyšším stupňom stráženia.
Dnes je na ostrove historický
areál a múzeum.
Pelé bol najmladším účastníkom majstrovstiev sveta, ktorý
skóroval vo finále majstrovstiev, keď 29. júna 1958 vo veku
17 rokov a 249 dní v Štokholme
strelil dva góly proti Švédsku.
Brazília vtedy vyhrala svoje
prvé majstrovstvá sveta. Pelé
bol prvou športovou hviezdou
vo videohre.

V Ružomberku sa odohralo prvé
slovenské ochotnícke divadlo
- v dome Petra Makovického
staršieho.

Najtučnejším mestom sveta je
americká Samoa. Až 93,5 % populácie trpí nadváhou. Pokojne
si my, na Slovensku môžeme
dopriať halušiek koľko nám len
hrdlo ráči.
Medzi najlepších svetových zamestnávateľov patria už dlhé
roky firmy Google, audítorske
firmy KPMG a Ernst & Young,
PricewaterhouseCoopers alebo
Microsoft, The Coca-Cola Company. Študenti, ktorí neviete čo
so svojou budúcnosťou, možno
sa inšpirujete.

Najlepším barmanom sveta je
Slovák Erik Lörincz. Mohli by
ho nasledovať nielen hokejové a futbalové reprezentácie,
ale aj jednotliví reprezentanti
Slovenska.
Jediný festival v Stredoeurópskom priestore, ktorý sa dlhodobo programovo orientuje
na kvalitný a nezávislý humor
a satiru, vyskytujúci sa v mnohých umeleckých žánroch sa
koná v Kremnici a nazýva sa
Kremnické gagy.
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Prvé zvieratá vo vesmíre boli
prekvapivo ovocné mušky, ktoré vypustili nemeckí odborníci
v roku 1942.

reklama | súťaž
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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 Svijany zo súkromného pivovaru bez pasterizácie a obrovským
sotrimentom iných nápojov. Milá a ochotná obsluha s príjemným 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

súťaž so ZUMAGom

Správne odpovedzte na súťažnú otázku, vyplnený kupón vhoďte do pripravených krabíc v Unicaffe FF a Unicafe
alebo bufete PF:

Koľko rokov hrala Sidónia Semanová v divadle
predtým, ako si založila vlastné?
Správna
odpoveď
Meno
a priezvisko

Čajovňa Relax Club
Odbor
Bar RužaNET
/fakulta
Reštaurácia UČasopis
Taliana
študentov žurnalistiky Filozofickej fakulty KU v Ružomberku ✧ Ročník VIII. ✧ Číslo 1 (november 2010) ✧ 0,50 €
Mail
coffee and cocktail Let´s LUIGI
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!!! súťažte so Zumagom o zaujímavé ceny !!!

