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Drahí spolužiaci, milí kolegovia,

do rúk sa Vám dostalo ďalšie číslo 
nášho, vášho univerzitného časopisu 
Zumag.  V tomto uzimenom čase, kedy 
ulice zasypáva sneh a teploty poma-
ly klesajú, máte jedinečnú príležitosť 
usadiť sa v teple domova a s chuťou sa 
pustiť do čítania.

Hlavnou témou čísla je desiate výročie 
vzniku našej katedry. Dôkazom kvality 
štúdia žurnalistiky na Katolíckej uni-
verzite je neustále sa zvyšujúci počet 
absolventov stredných škôl, ktorí majú 
záujem o štúdium žurnalistiky práve 
v Ružomberku. Kvalite vzdelávania 
prospieva aj profesionálne televízne 
štúdio, ktoré bolo otvorené v minulom 
akademickom roku. Okrem teórie žur-
nalistiky majú študenti možnosť si svo-
je vedomosti a zručnosti vyskúšať aj v 
praxi. K tomu slúži dobre známe rádio 
Pulz, náš časopis Zumag a školská te-
levízia, ktorá je ešte stále vo fáze roz-
behu. Každopádne, každý, kto sa stane 
študentom našej katedry, sa nudiť roz-
hodne nebude. Starší žiaci by o tom ve-
deli hovoriť, rovnako ako aj absolven-

ti. Aktuálny výskum agentúry ARRA 
napredovanie celej našej univerzity 
len potvrdzuje. O názoroch študentov 
na vzdelávanie katedry žurnalistiky, o 
tom, čo sa im páči alebo nepáči, alebo 
čo by chceli vylepšiť sa dočítate v krát-
kej ankete, ktorú naša redakcia urobila 
medzi študentmi.

V tomto čísle sa taktiež prenesieme do 
metropoly Nórska, do Osla. Spoločne sa 
pozrieme na to, čo ponúka toto jedineč-
né škandinávske mesto. V rubrike šport 
sa zoznámime s ďalším talentovaným 
študentom z našej univerzity, ktorý žne 
úspechy v trojboji. V rubrike „Vedeli 
ste o tom, že“ si môžete prečítať ďalšiu 
dávku zaujímavých faktov, konkrétne 
o ľudskom tele. Nádejných milovníkov 
fotografie určite zaujme rozhovor so 
street fotografom Romanom Hajnalom.

Dúfam, že každý z vás si v tomto čísle 
nájde niečo svoje. V mene celej redak-
cie vám želám príjemné prežitie via-
nočných sviatkov  a veľa šťastia v  roku 
2013. Taktiež pevné nervy počas skúš-
kového.

Ján Meľuch, zástupca šéfredaktora

Prajem príjemné čítanie.
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spravodajstvoZ
Peter Konečný o filme

Študenti diskutovali s politikmi o 
tabuizovaných témach
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Študenti žurnalistiky premietali 
dokument 22 hláv v Prahe

RUŽOMBEROK. „Ak sa začneme pri filme 
nudiť, je to preto, že pozeráme dobrý film,“ 
hovorí šéfredaktor portálu kinema.sk Pe-

ter Konečný. Na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku prezentoval najlepšie scény 
z dejín svetovej kinematografie. „Film je 
dokonalou symbiózou výtvarného, hudob-
ného, divadelného a literárneho umenia,“ 
zmieňuje Konečný. Počas svojej prednášky 
predstavil jednotlivé historické etapy od 
nemého až po súčasný moderný film.

Podľa Konečného je najväčším problé-
mom modernej kinematografie miestami 
až zbytočne vysoká frekvencia strihu. Sú-
časný americký film sa skladá v priemere 
z viac než tritisíc strihov na stodesať mi-
nút. „Zosilnená strihovosť podstatne berie 

hodnotu rozprávania cez obrazy a naru-
šuje celkovú kontinuitu snímky. Vizuálna 
stránka filmu tým stráca svoju moc,“ hovo-
rí absolvent Katedry filmovej vedy a multi-
médií na Vysokej škole múzických umení.

Peter Konečný je šéfredaktorom špecia-
lizovaného filmového portálu kinema.sk. 
Tvorí niekoľko filmových festivalov a pre-
hliadok. Je autorom každoročného filmo-
vého ocenenia Kinema film roka. Dlhodo-
bo spolupracuje s rádiom FM. V súčasnosti 
prednáša na stredných a vysokých školách 
po celom Slovensku.

RUŽOMBEROK. Univerzitné pastoračné 
centrum Jána Vojtaššáka usporiadalo be-
sedu, ktorá sa týkala slovenských zákonov 
a opatrení, podporujúcich mravné dobro 
mládeže a stabilitu rodiny. Hosťami dis-
kusného fóra bola europoslankyňa Anna 
Záborská (KDH), poslanec Štefan Kuffa 
z hnutia Obyčajní ľudia a právnik Martin 
Dilong (KDH).

Záborská otvorila diskusiu presvedče-
ním, že „politika je taká, akí ľudia ju robia. 
Dobrí ľudia robia dobrú politiku, zlí ľudia 
zlú.“ V samotnej debate sa venovala hlav-
ne problematike slovenského parlamentu, 
téme zobrazenia sv. Cyrila a Metoda na 
pamätnej dvojeurovej minci a dôležitosti 
medziľudského správania sa. Na túto te-
matiku nadviazal Štefan Kuffa: „Môj Boh 
je ten, ktorý ma sprevádza celým mojim 

životom.“ Na základe svedectva zo svojho 
života chcel poslucháčom ukázať, kam by 
mal smerovať ich život, a ktoré hodnoty sú 
najdôležitejšie.

Počas diskusie sa politici nevyhli ani té-
mam ako homosexualita, vzostup porno-
grafie či hazardných hier. Martin Dilong je 
presvedčený, že registrované partnerstvá 
by na Slovensku viedli k veľkej zmene, 
ktorá pre spoločnosť a rodinu nie je vhod-
ná. „Nenechajme sa uchlácholiť a prestaň-
me mať strach povedať svoj názor,“ snažil 
sa povzbudiť poslucháčov.

Záver patril otázkam zo strany študentov 
a videu, ktoré zúčastnených oboznámilo s 
problematikou pornografie a zneužívania 
žien. Diskusia sa uskutočnila na podpo-
ru kampane „Mladí za rodinu“. Jej iniciá-
torom je kňaz Ondrej Šmidriak spolu so 

študentmi z univerzitných pastoračných 
centier. Ide o reakciu na čoraz častejšie vý-
zvy smerujúce k zmenám postoja mladých 
k rodine. Kampaň začala 17. novembra 
pri príležitosti Dňa študentstva a potrvá 
do sviatku Sv. rodiny. Podporu tejto akcii 
môžeme vyjadriť nielen nosením hnedého 
gombíka prepleteného bielou stuhou, ale 
predovšetkým modlitbovou reťazou.

PRAHA. Dokumentárny film 22 hláv, ktorý 
o protikomunistickom odboji natočili mla-
dí študenti žurnalistiky z Ružomberka, sa 
premietal v sobotu 24. novembra v Prahe. 
Film o vykonštruovanom monster procese 
„Bernard Jaško a spol.“  si pozrelo niekoľ-
ko desiatok mladých ľudí. Dokument roz-
práva príbeh o odvahe a svedomí dvoch 
príslušníkov vtedajšieho Zboru národnej 
bezpečnosti.

„Sme radi, že sme mohli priblížiť ľuďom ži-
júcim v Prahe osudy týchto 22 nevinných 
ľudí. Naším cieľom je dynamickou for-
mou divákovi prerozprávať málo známy 

príbeh. Chceme filmom zároveň pôsobiť 
na súčasnú spoločnosť, aby si dostatočne 
uvedomila, ako neľudský a nespravodlivý 
režim odstránil tých, ktorí sa proti nemu 
postavili,“ povedal po premietaní filmu re-
žisér Matúš Demko.

„O filme sme už dávnejšie počuli a chceli 
sme neznámy príbeh ponúknuť verejnos-
ti,“ hovorí organizátorka podujatia Lenka 
Lesná.

Premietanie v pražskom Studentskom 
centre sa uskutočnilo v rámci cyklu pred-
nášok Reflexia obdobia komunizmu v Čes-

koslovensku, ktorého iniciátormi sú štu-
denti v Prahe a ktorý podporila aj nadácia 
O2 prostredníctvom výzvy ThinkBig.

Projekt 22 hláv je výsledkom spolupráce 
mladých študentov žurnalistiky v Ružom-
berku Matúša Demka (scenár a réžia) a 
Jakuba Kršku (strih a kamera). Autorom 
hudby a slovného komentára je taktiež 
ružomberský študent Ondrej Rosík. Vznik 
filmu finančne podporili Katolícka univer-
zita v Ružomberku, Trnavská arcidiecéza, 
mesto Ružomberok a Nadácia svätého ar-
chanjela Michaela.
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Už po roku 2000, keď vznikla Katolícka 
univerzita, sa začalo uvažovať o vytvo-
rení pracoviska, ktoré by podporovalo 
novinársku činnosť študentov a okrem 
praktických zručnosti by kládlo veľký 
dôraz aj na novinársku etiku a rebríček 
hodnôt v spravodajstve a publicistike. 
Dlho sa diskutovalo o tom, či by mala 
byť založená Masmediálna fakulta alebo 
Katedra žurnalistiky. Úspešný projekt 
Petra Olekšáka našiel podporu aj u Im-
richa Vaška, vtedajšieho dekana Filozo-
fickej fakulty. A tak sa v akademickom 
roku 2002/2003 po udelení akreditácie 
Akreditačnou komisiou vlády Slovenskej 
republiky slávnostne otvorila Katedra 
žurnalistiky na FF KU. Svoju činnosť roz-
behla naplno a v roku 2006/2007 mala 
svojich prvých absolventov.

„Našim cieľom od začiatku bolo, aby toto 
pracovisko v ničom nezaostalo v porov-
naní s inými, už zabehnutými katedra-
mi pokiaľ ide o žurnalistickú prípra-
vu. Chceli sme ho naštartovať na takej 
úrovni, akú nesú ostatné pracoviská a 
zároveň sme mu nechceli odňať pova-
hu našej univerzity. Cieľom bolo vložiť 
do programu to vlastné špecifikum, aby 
sa nezabudlo, že ide o univerzitu, ktorá 
je kresťanská,“ vyjadril sa Jozef Mlacek, 
jeden z popredných profesorov Katedry, 
ktorý stál aj pri jej vzniku.

Študijný program katedry poskytuje teo-
retické základy pre novinárske aktivity v 
tlači, rozhlase, v tlačových  a marketingo-
vých agentúrach. Študent priebežne získa-
va praktické technické zručnosti a skúse-
nosti pre autorskú a redaktorskú prax, je 
schopný kultivovaného prejavu v materin-
skom i zvolenom cudzom jazyku ústnou 
i písomnou formou. Katedra žurnalistiky 

zabezpečuje trojročné bakalárske štú-
dium, dvojročné magisterské a trojročné 
doktorandské. Absolventi sú spôsobilí 
pracovať ako textoví a obrazoví editori či 
redaktori v redakciách periodickej i ne-
periodickej tlače a vo vydavateľstvách, v 
televízii a v rozhlase či v nových médiách 
ako moderátori, tlačoví hovorcovia a spra-
vodajcovia.

Katedra ako vedecké a pedagogické pra-
covisko stavia na vysokej erudovanosti a 
kvalite vyučujúcich. Široký okruh pedagó-
gov a vedeckých pracovníkov len potvr-
dzuje seriózny prístup katedry k vyučo-
vaciemu procesu a vedeckému výskumu, 
ako aj snahu poskytnúť svojim študentom 
plnohodnotné skúsenosti pre prax. „V sú-
časnosti sú tu vytvorené podmienky, aké 
na mnohých iných pracoviskách nemajú. 
Je tu úmysel dať študentom čo najviac, aj 
napriek tomu, že si uvedomujeme fakt, 
že Ružomberok nie je Bratislava,“ doplnil 
Mlacek. Vedecko-výskumná činnosť a vý-
učba sa uskutočňuje v oblastiach teórie a 
dejín žurnalistiky, masmediálnej komuni-
kácie, skúmania náboženskej a žurnalis-
tickej komunikácie a výskumu jazykových 
a štylistických vlastností novinárskych 
textov.

No nie sú to len pedagógovia, ktorí robia 
z katedry profesionálne pracovisko. K jej 
úspechom prispieva aj špičková technika 
a úspechy študentov. Katedra žurnalisti-
ky totiž disponuje vlastným televíznym a 
rozhlasovým štúdiom a umožňuje svojim 
študentom pracovať s kvalitnou techni-
kou, akou sú kamery, diktafóny, mikrofóny 
a iné.

Študenti zas stoja za významnými univer-
zitnými médiami, ako sú časopis ZUMAG či 

PULZ rádio. Obe tieto médiá sa zúčastňujú 
celoslovenských súťaží ako je napríklad 
Rádio Rally či Štúrovo pero, kde úspešne 
reprezentujú svoju katedru, ako aj samot-
nú univerzitu. Tiež sa podieľajú na tvorbe 
relácie Z rýchlika, ktorá sa vysiela v rámci 
televízie LUX.

Napriek úspechom a kvalitnému zázemiu 
však má stále mnoho ľudí isté predsudky 
voči katedre na Katolíckej univerzite. No 
napriek tomu si Katedra žurnalistiky do-
kázala vybudovať na Slovensku svoje dob-
ré meno. Uvedomuje si to aj samotný Mla-
cek: „Myslím si, že isté svoje renomé má, 
keďže k nám prichádzajú študovať štu-
denti z iných uznávaných pracovísk. Ďal-
šou skutočnosťou je aj množstvo pozvaní 
na rozličné zasadnutia, do komisií a dostá-
vame pozvánky na rôzne konferencie. To 
nasvedčuje tomu, že sme rešpektovaným 
partnerom ostatných univerzít, aj napriek 
faktu, že istí ľudia majú vždy svoju pred-
pojatosť a svoje zábrany.“

Za desať rokov svojej existencie prešla ka-
tedra určitým vývojom a každým rokom 
skvalitňuje svoju výučbu. Stáva sa popu-
lárnou akademickou pôdou pre študentov, 
ktorí sa chcú uplatniť na mediálnom poli 
a vyhľadávajú ju kvôli mnohým kvalitám. 
Vďaka nim môže Katedra žurnalistiky v 
Ružomberku konkurovať aj najstaršej 
žurnalistickej katedre v Bratislave, ktorá 
rovnako oslavuje svoje výročie, avšak už 
šesťdesiate. Svedčí o tom aj fakt, že posled-
né hodnotenie vysokých škôl na Slovensku 
udelilo FF KU, ktorej súčasťou je i Katedra 
žurnalistiky, tretie miesto. No okrem tech-
niky a kvalitným vyučujúcim za jej úspe-
chom stojí to, že ako jedna z mála kladie 
dôraz na etiku a hodnoty. te
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V poslednej dobe ste mali mož-
nosť zazrieť ho v mnohých sloven-
ských médiách, kde sa vyjadroval 
ako cirkevný analytik o veciach 
týkajúcich sa Vatikánu. Je jednou 
z najvýraznejších postáv Katedry 
žurnalistiky na Katolíckej univer-
zite a v súčasnej dobe dokonca za-
stáva post vedúceho katedry.

Najprv ste boli študentom Kato-
líckej univerzity, teraz ste vedú-
cim Katedry žurnalistiky KU, čiže 
ste na univerzite prežili určité ob-
dobie. V čom podľa vás zazname-
nala katedra posun?

Neviem, či kladiete otázku tomu správ-
nemu, keďže moje magisterské štúdium 
síce prebiehalo na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku, ale nebolo žurnalistické. 
Pôvodne som teda Katedru žurnalistiky 
vnímal len zvonku. „Do diania“ som sa 
dostal až v roku 2006, keď som tu nastú-
pil na doktorandské štúdium.

Namiesto toho, aby som sa púšťal do ne-
jakých siahodlhých analýz, poviem len 
jednu rozvitú vetu: za taký krátky čas, 
akým je jedno desaťročie, prešla katedra 
takým dynamickým rozvojom, aký nie-
kde inde nevidíte ani počas niekoľkoná-
sobne dlhšieho obdobia.

V pozícii vedúceho katedry ste 
krátko. Stretli ste sa na začiatku 

funkcie s nejakým problémom, s 
ktorým ste sa museli popasovať?

Pri profesorovi Jozefovi Mlacekovi som 
viac ako rok zastával pozíciu zástupcu 
vedúceho, takže ten prechod bol plynu-
lý. Škoda len, že sa nám nepodarilo pána 
profesora „ukecať“, aby ešte nejaký ten 
rok vedenie katedry potiahol. Bolo skve-
lé mať na jej čele takú uznávanú osob-
nosť, akou je on.

Na čo môže byť katedra podľa vás 
hrdá? Máme niečo, čo ostatné ka-
tedry žurnalistiky nemajú?

Na prvom mieste asi každému napadne 
naše špičkové technologické vybavenie, 
ale myslím, že to najdôležitejšie, čo ka-
tedra študentom ponúka, sú fundovaní, 
nároční, ale zároveň otvorení a priateľ-
skí pedagógovia. Z mnohých spomeňme 
len súčasného rektora Tadeusza Zasępu, 
ktorý je obľúbený nielen medzi študent-
mi, ale uznávaný aj v slovenskej akade-
mickej obci.

Dôležité je však aj spomínané vybave-
nie. Nasledujúce čísla hovoria za všet-
ko: masmediálne laboratórium v hod-
note 100 000 eur, rozhlasové štúdio za 
takmer 50 000 eur, televízne štúdio za 
vyše 640 000 eur či fotoštúdio za pri-
bližne 75 000 eur. Porovnateľné vyba-
venie na Slovensku nájdete asi len na 
jednej mediálnej fakulte, ktorá patrí pod 
súkromnú vysokú školu.

Za to, že študenti môžu pracovať s tech-
nikou, o akej v niektorých mediách  len 
snívajú, treba poďakovať nášmu garan-
tovi štúdia, profesorovi Petrovi Olekšá-
kovi, ktorý sa najvýraznejšie pričinil o 
získanie takéhoto vybavenia. Nemožno 
však zabudnúť ani na ďalších členov na-
šej katedry, Juraja Považana a Mareka 
Hasáka, ktorí stáli pri získavaní a inšta-
lácii nášho vybavenia a starostlivo ho 
spravujú.

Prichádza k nám študovať čoraz 
viac študentov, alebo záujem o 
žurnalistiku klesá?

Z

Katedra žurnalistiky očami 
Imricha Gazdu

téma -  10. výročie založenia Katedry žurnalistiky
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Študijný odbor žurnalistika patrí medzi 
najatraktívnejšie na našej filozofickej 
fakulte. Počet záujemcov o bakalársky 
program každý rok dvojnásobne až troj-
násobne presahuje naše kapacity. To 
isté platí aj o doktorandskom študijnom 
programe. Takže stále je z čoho vyberať.  

Čo si myslíte o študentoch žurna-
listiky?

Myslím, že nielen moje názory, ale aj po-
hľad mojich kolegov, je zvečnený na jed-
nom videu z katedrovice. Takže, kto ho 
nevidel, nech sa páči. (Úsmev) 

Uplatnili sa niektorí absolventi na 
známych pracovných pozíciách, 
venujú sa aj po ukončení štúdia 
žurnalistike?

Asi nie je na Slovensku celoštátne mé-
dium, v ktorom by sme nemali dvoch – 
troch našich absolventov. Nájdete ich vo 
verejnoprávnom médiu, komerčných te-
levíziách, mienkotvorných denníkoch či 
v tlačových agentúrach. Ďalšie desiatky 
absolventov pracujú pre internetové 

portály, v regionálnych či miestnych mé-
diách, na tlačových oddeleniach či v PR 
agentúrach.

Viacerí naši študenti sa dokázali uplat-
niť v celoslovenských médiách už počas 
štúdia. Budúceho zamestnávateľa zauja-
li napríklad počas žurnalistickej praxe 
a následne dostali pracovnú ponuku. 
Vzhľadom k tomu, že naša katedra ne-
sídli v Bratislave, je práve žurnalistická 
prax, ktorú musia naši študenti absol-
vovať počas štúdia, vynikajúcim spôso-
bom ako preniknúť do celoslovenských 
médií. 

Aké možnosti ponúka katedra 
študentom?
Personálne a technologické vybave-
nie som už spomenul. Navyše, študenti 
môžu svoje poznatky prakticky využívať 
v časopise ZUMAG, v PULZ rádiu a v te-
levíznom štúdiu. Kvalitu týchto študent-
ských médií potvrdzujú viaceré ocene-
nia, ktoré v uplynulých rokoch získali.

Viacerí sa už presvedčili, že nápadom a 
iniciatívam sa na našej katedre medze 
nekladú a radi ich podporujeme. Práve 
to je podľa mňa veľmi dôležité, aby štu-
denti nemysleli len na to, čo môžu od 
katedry dostať, ale aby uvažovali aj nad 
tým, čo môžu katedre a svojim spolužia-
kom sami ponúknuť.

Ako vidíte katedru o ďalších de-
sať rokov?
Neviem, kde budem o desať rokov ja 

sám, takže ťažko „prorokovať“, kde bude 
celá katedra. (Úsmev) To však nezname-
ná, že spoločne neuvažujeme o našej bu-
dúcnosti. Radšej by som však hovoril o 
krátkodobých plánoch.

V najbližšom období chceme „prekopať“ 
študijné plány a prispôsobiť ich aktuál-
nym požiadavkám trhu. Taktiež by sme 
radi nadviazali užšiu spoluprácu s od-
borníkmi z praxe, ktorí by u nás mohli 
viesť rôzne praktické workshopy. Rov-
nako považujeme za potrebné intenzív-
nejšie spolupracovať s celoslovenskými 
médiami, či už v programovej, technolo-
gickej alebo personálnej oblasti. Popri 
týchto pedagogických povinnostiach sú 
pred každým z nás aj vedecké výzvy, kto-
ré musíme zvládať.    
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Hovorí sa, že nie je dôležité študovať, 
ale vyštudovať. Je veľmi príjemné vidieť 
v júni promovať čerstvého absolventa s 
kyticou v ruke, ale ešte príjemnejšie by 
bolo vidieť ho v krátkej dobe pracovať v 
odbore, ktorému sa päť, a niekedy aj viac 
rokov venoval.

Na Katedre žurnalistiky Filozofickej fa-
kulty Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku ročne ukončí štúdium približne tri-
dsať magistrov. Niektorí majú šťastie a 
nastúpia rovno do redakcií slovenských 
médií, iní na svoju chvíľu čakajú. Konšta-
tovať ale môžeme, že i napriek nepriaz-
nivému stavu voľných pracovných miest 
v médiách sa ružomberskí novinári dr-
žia statočne. Niekoľkí pracujú pre celo-
slovenské denníky, televízie alebo tlačo-
vé agentúry. Ak si teda otvoríme dennú 
tlač, nájdeme v nej aj mená študentov 
našej univerzity. O ich uplatnení sme sa 
rozprávali s niektorými z nich.

Mária Hunková pracovala dva roky v 
denníku Pravda ako redaktorka domá-
ceho oddelenia so zameraním na rezort 
zdravotníctva a domácu politiku. Kým 
ju do novín prijali, musela prejsť tromi 
kolami konkurzu. Momentálne píše pre 
Hospodárske noviny, kde sa venuje rov-
nakej oblasti. Práca novinára podľa nej 
nie je pre človeka, ktorý neustojí fakt, 
že vždy bude mať proti sebe časť ľudí, 
o ktorých nepíše podľa ich predstáv. „Je 
to veľmi hektická práca, pri ktorej mám 
len minimum voľného času. Aj keď mám 
dovolenku, musím svoju oblasť sledovať. 
Inak budem neinformovaná,“ objasnila.

Filip Struhárik je projektový manažér 
pre SME.sk., kde pracuje už viac ako tri 
roky. Začínal ešte popri štúdiu ako re-
daktor ekonomiky, dlhší čas bol edito-
rom domáceho a zahraničného spravo-
dajstva. Dnes manažuje kompletný web 
a zameriava sa najmä na spravodajské 
sekcie, blogy a diskusie. Hoci píše rád,

prijal výzvu na manažérsku pozíciu. V 
súčasnosti už nemá toľko času na vlast-
né príspevky, ale môže riešiť strategic-
ký a koncepčný vývoj on-line spravo-
dajstva. A to ho fascinuje a baví. „Ja už 
síce nerobím novinára, netvorím obsah 
média, ale určujem jeho formu. Riešim 
otázky, ako ponúknuť čitateľom na in-
ternete príspevky v čo najlepšej forme, 
ako ich naservírovať prehľadne, zau-
jímavo, interaktívne, efektívne. To ma 
žiadna škola nenaučí, musím sa učiť od 
najlepších, teda sledovať čo robia veľké 
médiá ako Guardian, The New York Ti-
mes a podobné,“ uviedol Filip.

„Najťažšie je byť stále v pohotovosti aj 
počas voľna, orientovať sa v množstve 
tém a byť vždy pripravená prehovoriť o 
udalosti, ktorá sa odohrala len pred pár 
minútami. Najlepšie je, že som v neustá-
lom kontakte s ľuďmi a práca je dyna-
mická,“ zhrnula Anna Tkáčová, ktorá 

pracuje pre televíziu TA3 od júla 2011. 
V médiách sa zamestnala ešte ako štu-
dentka, rok a pol pracovala pre Tlačovú 
agentúru Slovenskej republiky. „To, že 
študenti majú problém nájsť si po ško-
le uplatnenie, je v mnohých prípadoch 
odrazom ich lenivosti už počas štúdia. 
Problémom je chýbajúca prax, študenti 
by ohľadom nej mali byť na seba veľmi 
prísni,“ doplnila.

Opačným príkladom je Erika Zaťkovi-
čová. Prácu vo svojom odbore si zatiaľ 
nehľadala, rozhodla sa najbližšie dva 
roky cestovať a popritom berie prácu, 
ktorá sa naskytne. „Najskôr som praco-
vala na Malte, teraz som v Škótsku a čo 
bude ďalej ukáže čas. Niekde sa usadím, 
ale neviem kde, ani kedy a ani čo budem 
robiť,“ povedala Erika. Zároveň si myslí, 
že nájsť prácu v oblastí médií je nároč-
nejšie, ak človek nezačal pracovať už po-
čas štúdia. 

A akú časť poznatkov nadobudnutých v 
škole využívajú títo mladí ľudia v praxi? 
„Ťažko to špecifikovať. Počas piatich ro-
kov sa na človeka veľa nalepí, ale nedá sa 
povedať, že bez tohto a tohto predmetu 
by som dnes nedokázal fungovať. Podľa 
mňa bolo na Katolíckej univerzite dôle-
žité najmä to, že sme boli nútení písať. 
Poznám študentov žurnalistiky z iných 
škôl, ktorí prakticky nič počas štúdia 
nenapísali. Naopak, slabšia bola výučba 
toho, ako si nájsť potrebné informácie a 
ako pracovať so zdrojmi,“ povedal Filip 
Struhárik. „V redakciách chcú viac, ako 
sa človek naučí v škole. Tam sa preberá 
skôr agentúrna žurnalistika, v novinách 
chcú ale k spravodajskému textu aj vy-
jadrenia kompetentných a analýzu,“ do-
dala Mária Hunková.

Z téma -  10. výročie založenia Katedry žurnalistiky
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je najmä o praxi
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Katedra žurnalistiky Katolíckej univer-
zity v Ružomberku má za sebou už tri 
úspešné ročníky Letnej školy žurna-
listiky. Vzdelávací program je určený 
predovšetkým študentom slovenských 
stredných škôl, ktorí sa podieľajú na 
tvorbe školského časopisu, rozhlasu či 
internetového portálu a uvažujú o vyso-
koškolskom štúdiu žurnalistiky. Cieľom 
projektu je rozvinutie profesionálneho 
obzoru budúcich novinárov.

Prvý ročník Letnej školy žurnalistiky sa 
konal v roku 2010, posledný bol zorga-
nizovaný v júni tohto roku. Zúčastnilo 

sa ho vyše štyridsať stredoškolákov, pre 
ktorých boli pripravené prednášky a 
workshopy z mediálnej oblasti. Skúsení 
lektori im predstavili fungovanie a špe-
cifiká tlače, televízie i rozhlasu. Nechý-
bal ani kurz fotografie a neverbálnej 
komunikácie. Účastníci absolvovali mo-
tivačné cvičenia, ktoré boli sústredené 
na rozvoj osobnosti mladých talentov.

Súčasťou programu doterajších ročníkov 
boli aj diskusie s úspešnými absolvent-
mi a osobnosťami zo slovenských médií. 
Stredoškoláci mali možnosť stretnúť sa 
s Patrikom Hermanom či Ľubomírom 

Bajaníkom. Študentom sa v minulosti 
predstavila skúsená moderátorka Dari-
na Mikolášová, toto leto pozvanie prijala 
moderátorka verejnoprávnej televízie 
Marta Jančkárová.

Vďaka Letnej škole žurnalistiky mali štu-
denti možnosť získať nielen teoretické, 
ale aj praktické skúsenosti, ktoré môžu 
ďalej využiť vo vlastných stredoškol-
ských médiách. Účastníci sa dozvedeli 
rôzne zaujímavosti z oblasti žurnalistiky 
a zistili viac o práci v médiách. Zároveň 
sa im ponúkla možnosť zvážiť svoje ďal-
šie študijné a profesijné zameranie.

Ztéma -  10. výročie založenia Katedry žurnalistiky
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Letná škola žurnalistiky je úspešný projekt 
pre budúcich novinárov 
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Čo sa Vám na Katedre žurnalistiky páči a  čo tu, naopak, študentom chýba?
Vladimír Mičuda, 19 rokov

Na katedre sa mi páči profesionálny prí-
stup pedagógov, ktorí nám poskytujú 
cenné vedomosti a skúsenosti. Tak isto 
oceňujem aj vynikajúce podmienky pre 
štúdium.

Negatívne vnímam  niektoré vyučované 
predmety, prídu mi zbytočné.

Nikola Kokiová, 21 rokov

Pozitívne hodnotím dobré vzťahy medzi 
študentmi a pedagógmi a tiež prevahu 
praxe.

Na Katedre žurnalistiky mi však chýba 
výučba fotografie v skorších ročníkoch a 
tiež by sa mohla rozšíriť aj výučba cu-
dzích jazykov.

Mária Heklj, 22 rokov
Veľmi sa mi páčia ročníkové práce, pre-
važujúca prax nad teoretickým štúdiom.

A asi ako každý študent, nemám v obľu-
be zápočty.

Andrej Kuzmány, 23 rokov
Katolícka univerzita nepochybne po-
skytuje záujemcom o žurnalistiku mi-
moriadne kvalitné technické zázemie. 
Študenti majú možnosť vďaka rozhlaso-
vému a televíznemu štúdiu rozvíjať svo-
je teoretické zručnosti aj na praktickej 
úrovni. Problémom je študijný plán, keď 
sú na niektorých predmetoch študenti 
nútení pracovať a tvoriť bez nadobud-
nutia teoretických, ale v tomto prípade 
veľmi dôležitých vedomostí.

Katarína Mikitková, 24 rokov
Na Katedre žurnalistiky sa mi páči at-
mosféra, sme tu taká veľká rodina. Aj to, 
že nás katedra učí pracovať s technikou. 
Každým rokom sa posúva vpred. Uvítala 
by som však častejšie prednášky so zau-
jímavými ľuďmi, ako bol napríklad Peter 
Konečný.

Mgr. Matúš Demko, 26 rokov
Pozitívne hodnotím aktivitu a tvorivú 
atmosféru medzi študentmi, oceňujem 
ich šikovnosť a  pekné študentky. Chýba-
jú mi pravidelné diskusie s redaktormi 
časopisov a uvítal by som skvalitnenie 
internetovej siete, hlavne na treťom po-
schodí.

Vox populi, vox dei
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Prvýkrát cestou na juh som sa cítila tak 
trochu ako za čias Hviezdoslava. Posledné 
zbohom, mamka, odchádzam na štúdiá do 
Pešti. Z omylu, že budem študovať v centre 
veľkomesta ma však pár mesiacov vopred 
vyviedol e-mail od maďarského koordiná-
tora. We are still in our funcy Harry Potter 
world buildings. Tak som sem prišla. Do ča-
rovného Campusu uprostred lesov, kde ešte 
stále čakáme na prvú snehovú nádielku, aby 
to tu bolo naozaj rozprávkové.

Metropola samotná nie je ďaleko. Autom za 
pätnásť minút. Miestnymi autobusmi? To je 
už horšie. Autobusy chodia akokoľvek. Meš-
kania od päť do dvadsaťpäť minút sú bežné, 
prepchaté spoje na trase Piliscsaba – Buda-
pešť každodenné. Avšak, oplatí sa stráviť tú 
trištvrte hodinu v napratanom autobuse, 
pretože odmenou je krásny pohľad pri pre-
chode prvým mostom cez Dunaj. Mnoho 
Slovákov hovorí, že Budapešť je preto taká 

Slovákov hovorí, že Budapešť je preto taká  
krásna, lebo ju vybudovali Slováci. Nech je 
to zásluhou kohokoľvek, je naozaj nádherná. 

Mesto so skvostnou architektúrou a 
kúpeľami
Dominantou mesta je nábrežie Dunaja, kto-
ré z jednej strany lemuje slávny Parlament 
a zo strany druhej Budínsky hrad na návrší. 
V celom centre mesta je starostlivo strážený 
architektonický štýl. Toto mesto je so svoji-
mi barokovými, neoklasickými a secesnými 
pamiatkami naozajstným  klenotom. Svoj 
zlatý vek zažilo koncom 19. storočia, kedy 
bola vybudovaná väčšina z toho, čo dnes 
môžeme obdivovať. A to aj napriek tomu, 
že boje druhej svetovej vojny a povstania v 
roku 1956 tu zanechali viditeľné jazvy.  Bu-
dapešť je plná ulíc a každá vždy niekam ve-
die, za každým rohom sa dá ísť ďalej a ďalej. 
Niekedy máte pocit, že ste sa stratili. Prav-
dou však je, že v Budapešti sa nedá stratiť. 
Dá sa len príjemne zatúlať v nejakej štvrti 
alebo v zabudnutých uličkách. No aj tá naj-
skrytejšia vždy vyústi na „okruh“ alebo „bul-
vár“. Jedným z najznámejších maďarských 
bulvárov je Andrássyho, ktorý je prezývaný 
aj budapeštianske Champs Elysées. Na jeho 
konci sa vyníma Hősok Tere - Námestie 
hrdinov ovenčené sochami najslávnejších 
maďarských dejateľov s obrovskou sochou 
archanjela Gabriela uprostred.

Mestský park situovaný za Námestím hrdi-
nov si stále zachováva eleganciu a povahu 
miesta oddychu pre buržoáziu. Je to raj pre 
každého, kto chce utiecť pred ruchom veľ-
komesta a zregenerovať telo aj dušu.  V srdci 
parku sú slávne Szechényho kúpele, ktoré 
boli vôbec prvými liečebnými kúpeľmi v 
Budapešti. Kúpele sa tu dajú nájsť naozaj na 
každom kroku, v Bude aj Pešti. Domáci sú na 
ne veľmi hrdí a turisti si ich s radosťou užíva-
jú. Ponúkajú závan elegancie a luxusu.

Nočný život v uliciach mesta
Budapešť je plná študentov, ktorí do nej pri-
niesli závan rozmanitosti a života. Univer-
zity sú umiestnené väčšinou v nádherných 
historických budovách a narazíte na ne na 
každom kroku. Keďže je štúdium náročné, 
je občas potrebné vypnúť, o čom svedčí i 
množstvo barov a klubov, ktoré študenti 
hojne navštevujú. Sú ľudia, ktorí sú schopní 
chodiť na party aj každý deň, a presne oni 
poznajú Budapešť len za svetla nočných po-
uličných lámp. Špecialitou mesta sú kluby 
v podzemných priestoroch v historických 
štvrtiach, ale aj niečo, čomu by sme mohli 
hovoriť „klubové komplexy“.  Sú to meta-
morfózy typických štvorposchodových pav-

Z erazmus

U južných susedov
Perla Európy. Taká je jedna z prezývok Budapešti a tí, ktorí ju navštívia, veľmi rýchlo po-
chopia prečo. V meste sa postupne dokonale skĺbila noblesa uhorských panovníkov, cha-
rakteristické prvky socializmu i kozmopolitný boom súčasnosti.
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na sídla moderného umenia a nočného živo-
ta plného hudby a tanca. Maďarsko je známe 
aj svojimi festivalmi. Pre mladšie ročníky je 
populárny, týždeň trvajúci, hudobný festival 
Sziget, na ktorom každoročne vystúpia roc-
kové hviezdy z celého sveta.  Okrem toho je 
v meste veľmi bohatý výber kín, kde premie-
tajú hollywoodské trháky aj nezávislú pro-
dukciu, väčšinou s maďarskými titulkami. 
Pre milovníkov hazardu Budapešť  ponúka 
množstvo kasín.

Nie je pivo ako pivo
V Budapešti tiež nie je núdza o múzeá. Náj-
dete tu množstvo typov, od klasických, ako 
sú Múzeum krásneho umenia, Národné mú-
zeum či Etnografické múzeum až po Múze-
um Hasičov, Zlievarenské múzeum či Múze-
um vlajok. Samozrejme, nemôže chýbať ani 
Múzeum piva Dreher. Aj napriek tomu, že 
toto pivo nie je také dobré ako na Slovensku 
či v Česku, aj tak sú naň Maďari veľmi hrdí.  
Rovnako, ako aj na svoj národný alkohol zva-
ný Pálinka. Keď mi o nej prvýkrát hovorili, 
bol to pre mňa veľmi smiešni okamih. Ešte 
to aj volajú Pálinka, čo v maďarčine nemá 
vôbec žiadny presnejší význam, no sú pre-

svedčení, že je to originálny tradičný maďar-
ský alkohol. Jednoducho, existujú veci, ktoré 
im len tak ľahko nevysvetlíte.

Maďarsko-slovenské porozumenie
Rovnako je niekedy veľmi ťažké Maďarom 
vysvetliť, že my, Slováci, voči nim nič nemá-
me. No na druhej strane, je ľahké naraziť na 
Maďara, ktorý vám povie, že neznáša Slo-
vákov. Kvôli Trianonu. Táto otázka je veľmi 
úzko spojená s tým, ako sa učia o histórii, 
ako veľmi sú hrdí na Uhorskú monarchiu a 
ako veľmi sú stále zranení jej rozpadom. A 
to aj napriek tomu, že odvtedy uplynulo už 
takmer 100 rokov. Nanešťastie, politické 
aféry v posledných rokoch našim maďarsko-
-slovenským vzťahom tiež veľmi nepomohli. 
Pri osobných rozhovoroch na túto tému 
však väčšinou s maďarskými kolegami dôj-
deme na to, že je to všetko len politika a na 

ľudskej báze sme vlastne bratia. Že ľudia, 
Slováci a Maďari, dokážu spolu bezproblé-
movo vychádzať a nemajú žiadne problémy. 
A hoci na začiatku povedia, že neznášajú 
Slovákov, počas rozhovoru pochopia, že sme 
tiež ako oni a nemajú nás prečo nenávidieť.
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Pokiaľ sa mi moja snaha vyplatila a vy 
ešte stále netušíte, akú krajinu mám na 
mysli, pomôžem vám. Je tam chladno. 
Každý druhý občan je dokonale blonďavý 
a modrooký s aspoň jedným Vikingom v 
rodokmeni. No a často je poeticky označo-
vaná za krajinu fjordov. Predstavujem vám 
Nórsko.
Velkommen til Oslo 
Keď nás vypustili z lietadla a prvý raz 
som si lízla severskej zimy, celkom opod-
statnene som zatúžila po domove. Nuž 
ale sneh je sneh a tu ho bolo požehnane, 
takže čoskoro som zabudla na akékoľvek 
výhrady voči počasiu. Hoci to bolo skôr 
tým, že som zaliezla do tepla príletovej 
haly a v momente, keď som dostala svoj 
dvadsaťkilový kufor, pätnásť kilový vak na 
lyže plus desaťkilový ruksak, prepadla ma 
náhla chuť vyzliecť sa.
Cesta z letiska do centra trvá asi trištvrte 
hodinu a už počas nej sa dokonale utvrdí-
te, že nie ste na Slovensku. Keď už v ničom 
inom, tak aspoň v tom, že na každom rohu 
boli vycapené dopravné značky s prechá-
dzajúcim elgom (teda losom), z ktorých si 
medzičasom spravili suveníry. Moja sla-
bosť pre vodopády dostala nové rozmery 
a na mňa z každého rohu zízali ľadopády. 
No čím bližšie sme boli k mestu, tým viac 
som bola sklamaná. Mala som pocit, že sa 
rútim skôr do priemyselného parku ako 
do jedného z najčistejších miest Európy. 
Všade žeriavy, bagre a podobné hračky, 
ktoré obdivujú malí chlapci, ale pre oko 
turistu nič pozoruhodné.

Chlapom pivo, ženám plnú peňa-
ženku
My sme však chceli vidieť tie atraktívne 
stránky Osla. Na to stačí skočiť do met-
ra, vystúpiť na zastávke Jernbanetorget a 
okrem toho, že sa ocitnete priamo v tom 
najcentrovejšom centre, môžete sa hneď 
zbaviť aj svojich nežnejších polovičiek 
a behnúť na nórske pivo. Veď nákupom 
žiadna žena nepovie nie. Asi preto na tom-
to strategickom mieste postavili Oslo city, 
nákupné stredisko, odkiaľ ma tri hodiny 
nemohli dostať. Nakoniec to vyriešila moja 
peňaženka. Nuž, Oslo nie je označované za  
jedno z najdrahších miest sveta len tak. No 
ceny pôsobia neskutočne čarovne, pretože 
vyzerajú presne tak ako tie za starých čias 
u nás. Bohužiaľ, len vyzerajú, v prepočte je 
to totiž trikrát viac.

Ďalšou zaujímavosťou mojej nákupnej 
turistiky bola  predavačka, ktorá sa veľmi 
úctivo spýtala, či nevadí, že nákup naúč-
tuje na paragón, pretože šetria elektri-
nou. Dosť ma to zarazilo, zvlášť, keď po-
uličné lampy svietili o jednej poobede a 
to napriek krásnemu slnečnému dňu.Nuž, 
všetci máme svoje muchy. A Nóri hlavne v 
piatok a sobotu večer. Mesto je vtedy vždy 
plné spitej, nie opitej, mládeže aj stáreže.

Nahé ženy, zavretá pevnosť a tma
Čo sa stavieb a kultúrnych pamiatok týka, 
zhrniem to veľmi stručne. V Oslo toho 
zas tak veľa nie je, ale k veciam, ktoré sa 
rozhodne oplatí vidieť, patrí Oslo Opera 
House, zvláštna budova, ktorá začína v 
mori a dá sa vyjsť  až na strechu, potom 
pevnosť Akershus, stará takmer ako samo 
Oslo. Pokiaľ nie ste veľmi konzervatívni, 
určite  skočte do Vigelands parku, kde sa 
nachádza cez sto sôch nahých ľudských 
postáv „se vším všudy“. Za návštevu stojí aj 
kráľovský palác. Dostanete sa k nemu po 
Karls Johans Gate, vraj najrušnejšej ulici v 
celom Nórsku.
Pre športových fanúšikov mi ostáva odpo-
ručiť Holmenkollen, vzdialený len dvad-
sať minút od centra a opäť sa tam poho-
dlne dostanete pomocou metra. Pre tých, 
ktorým to nič nehovorí, poviem, že je to 
športový park so skokanským mostíkom 
a bežkárskou traťou. Mojou najväčšou 
smolou bolo, že hoci som tam bola trikrát, 
ani raz som mostík nevidela. Tma je tma a 
hmla tomu tiež práve nepomohla.

reportážZ

V krajine elgov, pečených sobov 
a lyžiarskych stredísk
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Ide sa  na hory
Ak chcete zažiť kvalitnú lyžovačku, vydaj-
te sa smer sever,  na kopce.  My sme vyra-
zili  po E6-tke a tá nás doviezla až do Ha-
fjellu. Musím podotknúť, že nórske cesty 
sú veľmi zábavné. Aspoň pokiaľ milujete 
serpentíny cez nikdy nekončiace hory a 
tunely, ktoré vyzerajú, ako by ich väzni vy-
škrabávali do skál lyžičkami.

Sedmička, osmička a Hafjellhoppe-
ne
Dlhé a široké zjazdovky potešia srdce kaž-
dého lyžiara. S prvou spustenou lanovkou 
som už kupovala skipass, ale smutno mi 
ostalo, keď tá milá pani v okníčku zahlási-
la cenu a ešte si vypýtala 75 nórskych ako 
zálohu za čipovú kartu. No oni dobre ve-
dia, že si to môžu dovoliť, pretože už o pár 
minút mi nevadilo absolútne nič.

Cesta na Hafjelltoppen, čiže na vrchol, trvá 
pol hodinu. Tri lanovky po desať minút a 
hocikedy by ste sa rozhodli vystúpiť, užili 
by ste si nádhernú jazdu, vlastne, vzhľa-
dom na tvar väčšiny nórskych kopcov by 
som povedala, že tie najstrmšie a najkraj-
šie úseky sú niekde pri úpätí kopca, preto-
že na vrchu sú akoby zrezané. Pripomínajú 
stolové hory. Po pár jazdách sa mojimi fa-
voritmi jednoznačne stali zjazdovky číslo 
sedem a osem, nádherne čierne s prekrás-
nymi horizontmi a vždy takmer prázdne. 
Až na pár nórskych chlapcov vo veku do 
desať rokov, ktorí tieto naozaj kruté zjaz-
dovky schádzali chrbtom dolu. No, oni sa 
s tými lyžami na nohách naozaj asi rodia.
V Lillehammeri
Pravdaže, nestáva sa každý deň, že je člo-
vek tak blízko dejiska olympiády, takže 
sme si jeden deň rezervovali aj na návšte-
vu olympijského parku v  Lillehammeri  a 

vlastne celého mesta. Musím povedať, že 
je to skutočne rozkošné severské mesteč-
ko a život tam by som si vedela predsta-
viť. Kvôli blízkosti viacerých lyžiarskych 
stredísk a krásnemu prostrediu, no poteší 
aj bohatá história a na počudovanie aj ná-
kupné centrum.
Ďalšou zastávkou bol skanzen Maihaugen 
s tradičnými domčekmi s trávou na stre-
chách, ale túto pamiatku je pravdepodob-
ne lepšie navštíviť v lete, keď už pre nič 
iné, tak vám aspoň nebude taká zima.
Keď sme cestou naspäť narazili na reštau-
ráciu, hladné žalúdky zavelili vstup a ja 
som si objednala soba. Akurát že tento 
Rudko bol o niečo viac šupinatý a o niečo 
menší, až sa z neho nakoniec vykľul losos.

Komu však tiekli slinky na pečeného soba, 
nezúfajte, v jedálničku nájdete aj toho.
Na záver poviem len toľko, že pokiaľ sa 
tam niekedy dostanete, prenajmite si auto, 
choďte vlakom, len neseďte v Osle na za-
dku. Čo sa mňa týka, nebola som tam prvý 
ani poslednýkrát, pretože Lofoty a Trol-
lwegen na mňa stále čakajú.       



Z kultúra - hudba

Hovorí sa, že muži časom dozrievajú ako 
dobré víno. Osobne si myslím, že v prípade 
človeka nie je proces dozrievania limitova-
ný vekom – stále  sa nájdu oblasti, v kto-
rých jednotlivec môže rásť. Ak sa s odstu-
pom času pozriem na svoj hudobný vkus, 
resp. na moje vnímanie hudby, dovolím si 
tvrdiť, že v niečom dozreli.

Ako najmladší zo štvorice bratov sa moje 
prvé kontakty s reprodukovanou hudbou 
spájali s tým, čo počúvali starší súrodenci, 
a tak som ako 10-ročný počúval  českú me-
talovú skupinu Citron, bigbítový Katapult, 
slovenskú Tublatanku, Elán, českú folkovú 
scénu i slovenské ľudovky.  Postupne sa k 
tomu pridal Mike Oldfield, Dire Straits a 
Enya.

Samozrejme, ako sa rozvíjali moje roves-
nícke vzťahy, vplyv rodiny ustupoval a 
ja som bol vystavený novým skupinám a 
novým štýlom. Na strednej škole som spo-
znal R.E.M. a U2, ktorým som viac-menej 
ostal verný až dodnes. Na univerzite som 
zas objavil Coldplay, Norah Jones, Tracy 
Chapman, dvojicu Simon and Garfunkel 
atď. Medzi moje nové objavy patria Mum-
ford & Sons a partia známa ako The Piano 
Guys, pričom v súčasnosti siaham častej-
šie aj po interpretoch klasickej hudby.

Samostatnou kapitolou je kresťanská 
hudba, ku ktorej ma to začalo viac ťahať 
po akejsi osobnej konverzii a prehĺbení 
vzťahu s Bohom. Z pestrej palety žánrov 
ma oslovil hlavne worship.

Dovolím si tvrdiť, že môj postoj k hudbe 
dozrel minimálne v tom, že si ju dôkladnej-
šie vyberám, venujem viac pozornosti tex-
tom a aj tomu, ako na hudbu reaguje moje 
vnútro. Svojho času som vyhodil niekoľko 
CD (napr. Lucie), pretože ma tá hudba viac 
rozlaďovala ako tešila. Inak, nemám svo-
jich hudobných bôžikov, či už hovorím o 
interpretoch alebo žánroch. Pohybujem sa 
v širokej škále od očovskej rozkazovačky 
cez Zucchera, Deža Ursinyho až po  Bacha. 
Jednoducho si hudbu užívam podľa nálady 
a toho, či je pre mňa len kulisou, alebo ju 
môžem vnímať komplexne.

S odstupom 
času
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Tento album je na trhu už dva roky, no 
až teraz, potom, čo kontroverzný český 
spevák, skladateľ a textár Daniel Landa 
ohlásil ukončenie svojej kariéry, sa pre 
mnohých fanúšikov stane cenným kúskom 
v diskografii.

Prierez kariérou milovaného, no i zatra-
covaného speváka. Tak by sa dal nazvať 
tento trojalbum, ktorý zachytávala najvý-
raznejšie momenty Landovej sólovej drá-
hy. Nesmú chýbať skladby ako Jó, ulice!, 
Valčík, Třista z místa, cover verzia Mori-

turi te salutant a mnoho ďalších. Platinová 
zbierka obsahuje najväčšie hity od prvého 
albumu Valčík až po posledné Nigredo. 
Tieto vhodne dopĺňa aj Landova muzikál-
na tvorba.

Jednotlivé piesne sú typické Landovské – 
drsnejšia poloha, hlboké posolstvo slov, 
ľahko zapamätateľné texty s tvrdým, ráz-
nym a priamym prejavom. Napriek tomu 
však vyvolávajú v poslucháčovi emotívne 
pocity. Piesne z muzikálu Krysař sú rovna-
ko príznačné a kontrastujúce so zvyškom 
albumu. Fanúšikovia tohto speváka si 
určite prídu na svoje, pretože vydavateľ-
stvu sa podarilo v štyridsiatich štyroch 
skladbách, ktoré sa na tomto trojalbume 
nachádzajú, zhromaždiť všetko podstatné 
a ťažiskové, čo sa Landovi podarilo počas 
svojej sólovej kariéry vytvoriť.

Po ukončení speváckej kariéry a pri spät-
nom pohľade na svoju tvorbu môže byť 
Landa spokojný. Napriek rozporuplným 
reakciám verejnosti tu posolstvo z jeho 
piesní zostane ešte dlho. A v tom spočíva 
sila tohto speváka, rovnako ako aj jeho 
platinovej edície.

Daniel Landa – Platinum Collection

Ohúrenie. Tak sa dajú zhrnúť pocity po vy-
počutí albumu od mladej speváčky Birdy.  
Ako dvanásťročná vyhrala súťaž Open Mic 
UK a stala sa aj celkovou víťazkou súťaže. 
Následne sa upísala vydavateľstvu Warner 
Bros, ktoré jej garantovalo debut. 

Nazvala ho eponymne  Birdy.  
Ak máte chuť na relaxačnú hudbu nabi-
tú emóciami a hlbokými textami, určite 

po tomto albume siahnite. V jedenástich 
skladbách vašim ušiam ulahodí klavír, 
miestami sprevádzaný gitarou. Na tejto 
mladučkej speváčke  je výnimočné to, že 
máte pocit, akoby všetko, o čom spieva 
aj naozaj prežila. Pritom jediná autorská 
skladba albumu Birdy je Without a Word. 
Ostatné piesne sú cover verzie. Toto diev-
ča jemného zjavu prespievalo známy song 
Skinny Love oveľa lepšie ako pôvodná Bon 
Iver. Mohli ste ju počuť v jednej z epizód 
seriálu Upírske denníky. Hoci Birdy stavila 
na istotu tým, že väčšinu piesní prebrala, 
vôbec jej to netreba zazlievať. Vdýchla do 
nich svoj typický feeling, ktorým sa stali 
piesne pre ňu príznačné. 

U poslucháča nie je bežným  javom, aby 
ho album zaujal komplexne, od úvodnej 
skladby až po záver. No v prípade Birdy si 
prídete na svoje pri každej jednej piesni. 
Mladá speváčka disponuje obrovským ta-
lentom, a tak sa už teraz môžeme tešiť na 
to, čo si pre nás pripraví nabudúce.

Birdy – Birdy
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Príbeh nenápadného hrdinu na pozadí 
vojny

        Tri a pol s 
Liamom Neesonom

V roku 2012 sme ho videli v štyroch 
filmoch, aj keď v Návrate Temného ry-
tiera sa len mihol. Liam Neeson má za 
sebou úspešný rok a ak ste s ním videli 
len Batmana, máte čo doháňať.

Počas detstva sa venoval boxu, neskôr 
technickým vedám a nakoniec pedagogi-
ke.  Nakukol však do dvier drámy a nako-
niec nimi aj vstúpil do sveta kinematogra-
fie. V roku 1981 prišiel Excalibur, neskôr 
Darkman a nakoniec mu Schindlerov zo-
znam odštartoval kariéru.

V marci prejavili titani po súboji svoj hnev 
a bola z toho akčná a mýtická stominú-
tovka. Hádes a Áres väznia Dia hlboko v 
podzemí a je na Perseovi a jeho synovi Ar-
genorovi, Andromede a Hefaistovi, aby ho 
zachránili. Jonatan Liebesman mohol dú-
fať v lepšiu návštevnosť v prípade, ak by 
bola jednotka minimálne taká dobrá ako 
jeho Hnev titanov.

Transformers na vode. Aj tak sa dala cha-
rakterizovať Bojová loď, ktorá priplávala 
do kín v apríli. Nemilosrdnosť mimozem-
ských lodí nepozná hranice, ale tie nepo-
zná ani plnohodnotná zábava, ktorú si pri 
filme užijete. Mimochodom, nezabudnite 
na Rihannu vo vojenskom.

Liam sa v októbri vrátil ako agent CIA vo 
filme Taken 2, u nás známy pod názvom 
96 hodín: Odplata. V Istanbule mu unesú 
bývalú manželku, neskôr aj dcéru a na-
háňačka za otcom jedného zo zločincov 
z „jednotky“ sa môže začať. Fanúšikovia 
očakávali, že film bude rovnaký ako prvý, 
ale, nanešťastie, „dvojka“ zaostáva. Hovo-
rí sa aj o pokračovaní, ale ktovie, koho by 
Neeson zachraňoval.

Nepochybne najlepším filmom v roku 
2012, v ktorom sa objavil Liam Neeson, 
bol Návrat Temného rytiera. Herec sa 
opäť predstavil v úlohe mentora Ra’s al 
Ghula, ktorý pomáhal Bruceovi pri jeho 
začiatkoch. Batman veľa slov nepotrebuje, 
Christopher Nolan dokonal svoju veľtriló-
giu spôsobom, ktorý sa len tak nevidí.

Liama bolo v tomto roku plné plátno a 
ľudí plné kiná. V roku 2013 ho uvidíme v 
ďalších dvoch thrilleroch a je jasné, že sa 
máme na čo tešiť.

Režisér John Hillcoat dostal na plátna 
kín príbeh bratov Bondurantovcov, ktorí 
predstavujú menej známu kapitolu obdo-
bia americkej prohibície. A urobil to mi-
moriadne svižne, s kopou emócii a doko-
nalej hudby.

Tento rok sme spoznali veľké množstvo 
filmov (Avengers, Amazing Spider-man, 
Muži v čiernom 3), ktoré boli finančne 
úspešné, vizuálne uhladené a štýlové, no 
filozoficky prázdne a príbehovo plytké. 
Americkú produkčnú mašinu zachraňova-
li (ako to už býva v posledných rokoch zvy-
kom) nezávislí Briti (Ch. Nolan – Temný 
rytier povstal a S. Mendes – Skyfall) a sku-
pina málo známych a „chudobných“ nad-
šencov. V prípade „chudobných“ nadšen-
cov hovoríme predovšetkým o filmároch, 
ktorí za málo peňazí zahrajú naozaj veľa 
muziky. Tento rok nás okrem Riana John-
sona a jeho Loopera potešil aj John Hilcoat 
s filmom Zem bez zákona (Lawless).

V období americkej prohibície prebiehalo 
pálenie alkoholu na vidieku a mestečko 

Franklin County patrilo medzi skutočné 
bašty. Úspešné meno si v ňom vybudovali 
traja bratia Bondurantovci. Tí musia bojo-
vať nielen proti novému zástupcovi šerifa 
a skorumpovanému príživníkovi Charlie-
mu Rakesovi, ale aj proti vlastným démo-
nom, ktorí ich rozdeľujú. Čím viac peňazí 
zarábajú a čím viac vplyvu získavajú, tým 
viac sa najstarší opilec, stredný disciplino-
vaný, no chladný vodca a najmladší zasní-
vaný hazardér vzájomne vzďaľujú.

Režisér John Hillcoat nie je nováčik, na-
točil už veľa filmov, no žiadny nemožno 
označiť za veľmi známy. Charakteristické 
je pre neho experimentovanie s obsahom 
aj formou, no tentoraz sa spoliehal na kla-
sické filmové hodnoty – príbeh, herecké 
výkony a hudbu.

Do centra postavil vychádzajúce hviezdy, 
málo okukané tváre. Dvoch mladších bra-
tov si zahrali Shia LaBeouf a Tom Hardy, 
ich lásky stvárnili Mia Wasikowska a Jessi-
ca Chastain. Doplnili ich skúsení matado-
ri – Guy Pearce v úlohe skorumpovaného 
predstaviteľa zákona Rakesa, najstaršie-
mu bratovi prepožičal tvár Jason Clarke a 
gangsterského kráľa Floyda Bannera pred-
stavil Gary Oldman. Každý výkon je na 
správnom mieste, mierne vyčnieva iba 
Guy Pearce, ktorý sa pre úlohy vypočíta-
vých policajtov narodil.

Hudobná dvojica Nick Cave a Warren El-
lis pripravila pre Lawless dobový soun-
dtrack, ktorého texty piesní sú rovnako 
podmanivé ako melódie. K tomu všetkému 
pridajme príbeh, ktorý má gradáciu a sil-
nú pointu (v mnohých prípadoch krvavú) 
a vychádza nám jeden z najlepších filmov 
roka.
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Zem bez zákona

Český spisovateľ Bohumil Hrabal napísal 
začiatkom 60. rokov novelu z prostredia 
železnice. Vtedy ešte nikto netušil, že jeho 
dielo Ostro sledované vlaky sa stane jed-
ným z najúspešnejších filmov v dejinách 
československej kinematografie.

Adaptácia Hrabalovej knihy sa objavila na 
plátne v roku 1966 v réžií Jiřího Menzla. 
Čiernobiela snímka, situovaná do obdobia 
protektorátu, rozpráva príbeh začínajú-
ceho výpravcu. Mladý a neskúsený Miloš 
Hrma zažíva na pozadí druhej svetovej 
vojny svoju osobnú tragédiu. Pracuje na 
malej železničnej stanici, kadiaľ prechá-
dzajú na front aj „ostro sledované vlaky“.

Predlohou príbehu bola skutočná udalosť, 
ktorá sa odohrala neďaleko českej želez-
ničnej stanice v marci 1945. Protivojnový 
odkaz filmu je pútavý, ale jeho dejová línia 
je miestami veľmi slabá. Príbeh zachytá-

va rozličné detaily z ľudských životov, no 
chýba mu dynamický spád. No v tomto 
prípade sa oplatí počkať na napínavý a 
prekvapivý záver, ktorý je najsilnejším 
momentom celého príbehu. Film je vhod-
ný pre náročného diváka, ktorý sa neuspo-
kojí s príbehom, kde chýba hlbšie posol-
stvo ukryté medzi jednotlivými scénami.

Film si za svoje morálne posolstvo vyslú-
žil kladné hodnotenia zo strany divákov 
po celom svete. Časopis Time ho zaradil 
do stovky najlepších filmov všetkých čias. 
Ostro sledované vlaky neušli ani pozor-
nosti americkej Akadémie filmových vied 
a umení, ktorá každoročne udeľuje Osca-
ry. V roku 1968 putovala prestížna soška 
v kategórii Najlepší cudzojazyčný film do 
komunistického Československa. Napriek 
tomu, že pre mnohých z nás je tento film 
už neaktuálny, zaslúži si pre svoje hlboké 
posolstvo pozornosť aj v dnešnej dobe.
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Hry o život

kultúra - literatúra
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Na spôsob slovenského sushi

Vojna nevinných
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Trilógia americkej autorky Suzanne Collinsovej – Hry o život (2008), Skúška ohňom 
(2009) a Drozdajka (2010) si získala popularitu po celom svete. Prvý diel trilógie sa do-
stal na zoznam najpredávanejších kníh denníka New York Times.
Príbeh sa odohráva v budúcnosti a Amerika, teraz už nazývaná Panem, bola rozdelená do 
dvanástich obvodov spadajúcich pod nadvládu mocného a bohatého Sídla. Obvody musia 
platiť za pokus o povstanie z minulosti tak, že každoročne pošlú jedného chlapca a jedno 
dievča medzi dvanástym a osemnástym rokom života do brutálnych Hier o život, kde sa 
súťažiaci musia navzájom vyvraždiť, pretože víťaz môže byť len jeden.
Keď sa šestnásťročná Katniss Everdeenová prihlási na miesto svojej malej sestričky Pri-
mrose, ešte netuší, čo všetko ju v aréne hier čaká. Spolu s Peetom Mellarkom, chlapcom 
z jej obvodu, musia bojovať proti zvyšným dvadsiatim dvom súťažiacim o svoj holý život, 
pričom vedia, že napokon sa aj tak budú musieť postaviť jeden proti druhému. 
Kniha je napísaná veľmi pútavým a sviežim štýlom. Dej je plynulý a akčný, zápletka  
neobyčajne výnimočná a originálna. Posolstvom knihy však nie je len zaujať mladých 
čitateľov. Autorka mierila celkom inde, apelujúc predovšetkým na dospelých. Jej dielo 
totiž znepokojujúco poukazuje na nebezpečenstvo nadvlády jednej strany a varuje pred 
návratom totalitných režimov, ktoré by opäť mohli zasiahnuť do tohto sveta, hoci i pod 
rúškom demokracie.

Autentickou a jedinečnou Evitovkou je kniha od Denisy Ogino - Sushi v duši. Je výpove-
ďou toho, že niekedy človek potrebuje odísť za hranice, aby sa poriadne nadýchol, aby sa 
zmieril so svojou minulosťou a dokázal poďakovať aj za zlé. Ako aj hlavná hrdinka, ktorá 
po detstve strávenom v neustálom strachu z opitého otca opustila Slovensko a odišla 
pracovať ako hosteska do Japonska, aby si aj ona našla svoje miesto v živote. Celá kniha 
dýcha a žije krajinou vychádzajúceho slnka. Nie je to žiadna dokumentaristika, ale snaha 
priblížiť a ochutnať východné zvyky, tradície, spôsob života, sushi a v neposlednom rade 
medzinárodnú lásku. 
Japonsko čitateľa dostane jedinečnosťou. Napriek globálnemu trendu predávať svoje tra-
dície za cudzie a primitívnej masovej komercionalizácii si ponechalo svoju tvár – mož-
no trocha prísnu a konzervatívnu, za to však úctivú  a pokornú. Hlavná hrdinka pútavo 
dokresľuje profil krajanov – nesmie chýbať disciplinovanosť pri akejkoľvek situácii ani 
rezervovanosť v citovej oblasti. Snáď aj to bol jeden z dôvodov, prečo jej nevyšiel vzťah s 
Japoncom. Pretože akokoľvek sa snažíte adaptovať a robiť kompromisy, kultúrne korene 
sa nedajú nijako vytĺcť ani zahodiť.
Sushi v duši je kniha, ktorá dokázala preniesť dva národy do jedného príbehu. Ako sa 
o to neraz snažia ľudia, ktorí sa vybrali na spoločnú cestu životom s cudzincom. Napo-
kon, kniha môže otvoriť aj zaujímavú diskusiu na tému, prečo sa my, Slováci, tak ľahko 
vzdávame svojich tradícií, prečo sa cítime byť zakaždým ukrivdení a prečo v kútiku duše 
neustále túžime po pomste a ďalšom ublížení?

Clara Kramerová je autorkou a zároveň hlavnou hrdinkou autobiografického románu 
Klárina vojna. Naliehavosťou svojej výpovede patrí kniha medzi tituly, o ktorých treba 
hovoriť aj dnes. Autorka, poznačená dôsledkami nacizmu, zasvätila svoj život rozpráva-
niu o holokauste.
Príbeh neľudských hrôz sa odohráva v poľskom mestečku Zolkiewe, v ktorom dlhé de-
saťročia žijú príslušníci rôznych kultúr a náboženstiev. Po príchode nacistov sa život pät-
násťročnej Kláry Schwarzovej zmení na nekončiacu nočnú moru. Bezmocne sa prizerá 
vyvražďovaniu celých rodín, susedov, známych, príbuzných, ako aj hromadným deportá-
ciám v dobytčích vagónoch. Klárina rodina sa spolu s ďalšími dvoma židovskými rodina-
mi ukryje do pivničného bunkra pod domom Poliakov nemeckého pôvodu. A práve tu si 
Klára začína písať denník, ktorý by sa v prípade ich zavraždenia a vyvraždenia všetkých 
Židov stal spoveďou nevinnej obete nacizmu. Život v bunkri opísaný v denníku je ne-
dôstojný, ponižujúci a chvíľami sa zdá, že aj beznádejný. Len nezlomná viera v Boha drží 
ukrývajúce sa rodiny pri živote dlhých osemnásť mesiacov. 
Autorkin talent vypovedať komplikované spletité okolnosti zrozumiteľným spôsobom 
nás rýchlo vovedie do atmosféry tmavého a vlhkého bunkra, v ktorom sa obete zvrátené-
ho režimu snažia nestratiť vieru v Boha, dobro a spravodlivosť.
Klárina vojna je presvedčivé a zároveň dojemné svedectvo. Lyrické, dramatické a napriek 
hrozným okolnostiam plné nádeje a viery v prežitie.
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Výstava, ktorá 
zmení váš život

Pod týmto heslom obletela svet The 
Human Body Exhibition. Výstava pre-
parovaných častí skutočných ľudských 
tiel zavítala aj do Bratislavy a pobudla 
tam takmer štyri mesiace. Fascinujúca 
i poburujúca, vyvolala rozličné názory 
verejnosti. Jedni ju nevedeli dosť vyna-
chváliť, pre iných bola otrasným a ne-
humánnym činom ľudí, ktorým išlo len 
o peniaze. 

Podujatie na seba upriamilo ešte väčšiu 
pozornosť po tom, čo agentúra SITA 
informovala o stanovisku katolíckej 
cirkvi. Konferencia biskupov Sloven-
ska požiadala zodpovedné orgány o jej 
zrušenie. Dôvodom tejto iniciatívy bola 
skutočnosť, že vystavovanie preparo-
vaných a konzervovaných ľudských tiel 
a ich jednotlivých častí je podľa nich 
nedôstojné a nehumánne. Na katolíc-
ku cirkev sa po publikovaní týchto in-
formácií zniesla vlna kritiky zo strany 
návštevníkov i nezainteresovanej verej-
nosti. Na strane druhej, mnohí konanie 
cirkvi prijali, zvlášť po tom, ako sa obja-
vili názory, že mŕtve telá využívajú bez 
predošlého súhlasu ľudí.

Na oficiálnej webovej stránke výsta-
vy sa uvádza, že všetky exponáty boli 
legálne darované a ich využitie je len 
na študijné účely. Má sa s nimi zaob-
chádzať s maximálnou dôstojnosťou a 
rešpektom. No je to naozaj tak? Pozerá-
me sa na výstave na ľudské telá, ktoré 
súhlasili, aby si ich ďalšie tisícky živých 
tiel obzerali? S veľkolepým projektom 
prišli na Slovensko mnohé otázky, na 
ktoré neexistujú jednoznačné a dôve-
ryhodné odpovede. Isté je len to, že cir-
kevní predstavitelia svojou iniciatívou 
nič nedosiahli. Organizátori výstavu pre 
veľký záujem predĺžili do 16. decembra.

Môžeme len dúfať, že cieľ podujatia je 
naozaj taký ušľachtilý, ako tvrdili or-
ganizátori. A nech už má pravdu kto-
koľvek, The Human Body Exhibition 
zrejme nezmení náš život, ako to tvrdí 
reklamný slogan. Môže však zmeniť na-
zeranie ľudí naň a dosiahnuť, aby sme si 
život každého človeka vedeli viac vážiť.

Šťastné a komerčné
A je to tu. Čas lásky, pokoja, radosti a krás-
nych úprimných medziľudských vzťahov. 
Ani vám sa to nezdá? A čo tak...čas nahá-
ňačiek za darčekmi, stresu, komerčných 
reklám a pretvárky? To už znie lepšie. To 
už sú tie pravé Vianoce 21.storočia. A ne-
treba zabúdať ani na Tesco kaprov a via-
nočný kamión Coca-Cola.

Kedysi bol advent stelesnením radostného 
očakávania, pokoja, vďaky. A dnes? Ľudia 
nahrnutí v supermarketoch si dupajú po 
hlavách v snahe uchmatnúť najlacnejšie 
mandarínky. Účty za telefón rastú, pretože 
treba obvolať blízkych a spýtať sa, čo chcú 
pod stromček. Pozdravy pošleme „ime-
lom“, veď pohľadnice už nie sú v móde a 
nevadí, že je to neosobné. Sme podrážde-
ní z neustálych vianočných reklám, ktoré 
nám behajú pred nosom už od septembra. 
Naháňame sa za darčekmi a keď sú kúpe-
né, sme v strese, lebo sa obávame, či dar-
ček bude dobrý a či sa bude páčiť. A láska? 
Na tú nie je čas.

Ani sa nenazdáme a je tu Štedrý deň. Všet-
ci sa snažia správať milo. Ak rozbijete 
vianočnú guľu, mama sa cez zuby usmeje 
a tvári sa, že je všetko v najlepšom poriad-
ku. Večer idete do kostola, kde celý čas 
premýšľate, či je všetko tak, ako má by-
ť(a popri tom zabudnete spievať aj Tichú 

noc). Po kostole sa stretnete pri večeri, 
kde si uvedomíte, že ste konečne  všetci 
spolu. Potom sa bez väčších ceremónii 
vyberiete k stromčeku, kde rozbalíte dar-
čeky, na ktorých ste sa vopred dohodli s 
rodičmi (ale napriek tomu sa tvárite veľmi 
prekvapene). Papiere poputujú do koša a 
vy pred telku pozerať Popelku. Tradááá, a 
je po Vianociach. 

Vianoce zovšedneli. Sprevádzajú nás dlhé 
mesiace a keď naozaj prídu, ani si to ne-
všimneme. Všetko to pekné sme nahradili 
materializmom. Zisky a darčeky, perfekt-
ná večera...vie dnes vôbec niekto o tom, 
že Vianoce sú o príchode Ježiša, o láske a 
porozumení? Vyložte tie stupídne veci z 
nákupných košíkov, ktoré aj tak nikto ne-
využije a choďte objať svojich blízkych a 
spoločne ďakujte za to, že vôbec môžete 
byť spolu. Lebo aj o tom sú pravé Vianoce.
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Svätí 
bez insígnií

Katolícka Cirkev na Slovensku a aj vo svete 
slávi od októbra 2012 Rok viery. Vyhlásil 
ho pápež Benedikt XVI. Veriacim na celom 
svete má dopomôcť k znovuobjaveniu 
Kristovej náuky. V rámci Roka viery si my, 
Slováci, osobitne pripomenieme 1150. vý-
ročie príchodu vierozvestov Cyrila a Meto-
da na územie Slovenska.

V súvislosti so slávením tohto, pre kres-
ťanské spoločenstvo veľmi dôležitého 
výročia, sa Národná banka Slovenska roz-
hodla vydať pri tejto príležitosti pamätnú 
dvojeurovú mincu. Rytina na minci má 
zobrazovať Cyrila a Metoda. Títo svätci sa 
zaslúžili o rozvoj náboženstva na našom 
území. Pôvodný návrh mince zahŕňal aj 
pre svätcov charakteristickú svätožiaru 
a dvojkríž. Tento návrh sa však znepáčil 
predstaviteľom Európskej únie. Tí sa vy-
jadrili, že v záujme rešpektovania ostat-
ných náboženstiev by sa mala minca raziť 
a distribuovať bez týchto znakov.

Moderná Európa je postavená na kresťan-
ských základoch. Snaha únie postupne ob-
medzovať výskyt kresťanských symbolov 
na verejných priestranstvách pretrváva 

už pár rokov, no v poslednej dobe sa tie-
to snahy zintenzívňujú. Príkladom hovo-
riacim za všetko je aj vianočný stromček 
v Bruseli. Za jeho návrh by sa nemuseli 
hanbiť predstavitelia filmového žánru sci-
-fi, no pre ostatných ľudí, bez ohľadu na 
vierovyznanie, sa stal symbolom Európ-
skej únie ako takej. Chabý pokus nahradiť 
tradičné netradičným.

Slováci nakoniec svoj boj o kríž a svätožia-
ru vyhrali. NBS odsúhlasila návrh mince 
v pôvodnom vyhotovení. K tomuto kroku 
nám hneď niekoľko krajín poblahoželalo. 
Dá sa povedať, že sme Európe ukázali, že 
niekedy má zmysel bojovať aj s veternými 
mlynmi.te
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predstavujeme - Roman Hajnala Z

Fotiť začal, pretože potreboval lacnej-
ší koníček. Prešiel cez fotografovanie 
chrobáčikov, fotoshop až k snímkam, 
pri ktorých musí zachytiť presný okam-
žik. Dnes vyrába fotoaparáty, s ktorými 
pracovali ešte naši praotcovia. Roman 
Hajnala alias Noske.

Keď sa ťa niekto opýta, čo je zákla-
dom street fotografie, čo mu odpo-
vieš?

V street ide o moment, jeden jediný 
moment. Nemôžu to byť dve-tri fotky, 
len jedna, ktorá hovorí všetko. Čo chcel 
autor povedať, čo zažil a videl.

Čiže „všehovoriaca“ fotografia?
Áno, je to fotografia okamžiku. Jedného je-
diného správne zachyteného. Ten je vždy 
len jeden. Všetko ostatné je buď pred alebo 
za.

Čo všetko môže fotograf zachytiť?
Každý má svoj štýl. Spojenie neživého a 
živého sú prvou métou. Ak nájde fotograf 
nejaký zaujímavý priestor, je schopný si 
tam počkať na nevšedného človeka a vy-
chytiť moment, ktorý si dopredu napláno-
val.

A druhá méta?
Keď človek vníma priestor a ľudí. Sústre-
dí sa na niekoho a dokáže predvídať, čo 
sa stane. Vtedy je schopný nafotiť aj mo-
ment, ktorý nemal dopredu naplánovaný. 
Tá fotografia je oveľa ťažšia, ale má väčšiu 
hodnotu.

Musíš mať stále palec na spúšti?
Správny street fotograf by mal mať fotoa-
parát vždy so sebou, pripravený na použi-
tie. Žiadne krytky. Ty s ním musíš existo-
vať, žiť s ním.

 Musí to byť digitálny fotoaparát?
Nie, môžeš fotiť aj mobilom. No musíš sa 
s ním naučiť pracovať tak, aby si vyzeral 
prirodzene. Keď sa totiž v panike chystáš 
niečo zachytiť, urobíš rozruch a prekazíš 
ten moment. Ľudia si ťa všimnú a začnú sa 
tváriť úplne inak.

Väčšina fotiek je čierno-biela. Pre-
čo?
Čierno-biela fotografia je o podstate. Vy-
tiahneš z nej to, čo chceš ukázať. Na druhej 
strane je to aktuálny módny trend. Fareb-
né fotky sú však náročnejšie, je tam straš-
ne veľa ruchov. Tyrkysové tričko, červený 
dáždnik. Je ťažšie to fotiť a vnímať.

Môžeš v street retušovať?
Nemalo by sa to. Môžeš len to, čo nezasa-
huje do deja. No už aj to je taká malá lož. 
Ja by som fotku, o ktorej viem, že som ju 
podviedol, nemohol zverejniť.

Ako to vyzerá, keď fotíš ty?

Musím mať čistú hlavu. Inak človek nič 
nevidí a časom ti je ľúto stlačiť spúšť pre 
fotku, ktorú vymažeš. Keď fotím, chodím 
po meste. Nemusí to byť priamo tam, ale v 
meste je vždy veľa ľudí. 

Sledujem priestory s dobrým svetlom. To 
je základ. Rozhliadam sa po okolí, či sa 
tam niečo deje. Hľadám dobrý typ člove-
ka, na ktorom je vidieť, ako sa cíti, akú má 
náladu. Ak ho nájdem, sledujem ho a pred-
stavujem si, čo by sa mohlo stať. Snažím 
sa dostať na správne miesto, na správny 
uhol. A cvaknem. 

Fotí dokonalý okamžik
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Z                 predstavujeme - Roman Hajnala 
Nie je riskantné fotiť na ulici ne-
známych ľudí?
Niekedy je to nebezpečné. Nevyhneš sa 
konfliktom ani slovným výmenám. Keď 
ľudia vidia fotoaparát, boja sa, že sa ocitnú 
v novinách, na internete. 

Na Slovensku sme už takí. Doba nás vy-
strašila. Preto je dôležité byť čo najmenej 
nápadný. Ja mám pravidlo, ak si ma človek 
všimne, usmejem sa, aby som ho nevystra-
šil.

Ako vyzerali tvoje začiatky?
Potreboval som nízko nákladový koníček. 
Fotenie ma ako-tak zaujímalo. Mal som 
starý kompakt a cvakal som momentky z 
krčmy. Chcel som však fotiť viac. Tak som 
si povedal, že si kúpim fotoaparát, do kto-
rého potrebujem vložiť len počiatočnú in-
vestíciu.

Aký bol tvoj úplne prvý fotoaparát?
Kamaráti ho volali machulák. Nevedel uro-
biť nič iné ako rozmazanú fotku ťahanú do 
červena.

K street foteniu si sa dostal ako?
Začal som fotiť kvetinky, chrobáčiky, zápa-
dy slnka, potom prišla éra fotoshopu. Ne-
skôr som však prišiel na to, že to nie 

sú fotky, len obrázky s informačnou hod-
notou. Videl som takéhoto chrobáčika a 
takto som ho odfotil. Ľuďom sa páči, keď 
vidia orosené nožičky. Ale ja som si časom 
uvedomil, že mi to nestačí a prestal som si 
vážiť moje fotografie.

Okrem sreet fotografií sa venuješ aj 
analógovým fotkám, čiže foteniu na 
film. Prečo? 

Chcel som sa najskôr nejakú zmenu, od-
líšiť sa. Ďalej tu bola moja životná túžba 
vedieť, ako všetko funguje. Išiel som do 
hĺbky. Začal som vyvolávať filmy a nako-
niec som tomu tak prepadol, že robím aj 
historické fototechniky, vraciam sa úplne 
na začiatok. 

Ale máš stále aj digitálne foťáky, či 
nie?
Predal som všetku techniky, digitál šiel z 
domu. Fotím teraz na film. Ten je základ 
pre ďalšiu prácu. Fotografia sa dá spra-
covať rôznymi spôsobmi. A záleží len na 
tebe, akú atmosféru chceš vniesť alebo 
dať preč. Je to pre mňa relax, zavriem sa 
do tmavej komory a prehliadam si foto-
grafie.

Ty si sa však dostal ešte ďalej, vyro-
bil si si vlastný fotoaparát.
Preto som aj spolovice prestal fotiť stre-
et. Zistil som, že toto je to, čo som celý 
život hľadal. Nechápal som, ak som o 
tom nemohol vedieť skôr. Je to remeslo. 
Zistil som, ako čo funguje. Tiež, ako naši 
prapraprastarí otcovia fotili. Na začiatku 
som si jeden kúpil, ale nevyhovoval mi. 
Tak som si ho vyrobil, potom druhý a tretí.

Čiže máš taký ten obrovský fotoa-
parát, o ktorom sa deti učia na de-
jepise?
Áno. Na historické fototechniky totiž po-
trebuješ veľký formát. Keď chceš fotogra-
fiu A4 , potrebuješ A4 negatív. Je skladací a 
dosť veľký, no dá sa to natlačiť do ruksaku.

Koľko fotiek s tým urobíš?
Maximálne štyri. Človek sa učí fotiť len to, 
čo naozaj stojí za to. 

Ľudí asi nefotíš...
Zatiaľ mi vyhovujú krajinky, ale nie také 
tie klasické, skôr emotívne. Svetelne zau-
jímavé kúty a mám rád stromy. 
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Slovenská hokejová 
     budúcnosť – prvá časť
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Po horolezectve vám tentoraz prinášame 
ďalšiu ochutnávku extrémneho športu – 
zjazd ľadovým korytom, známy aj pod ná-
zvom Crashed Ice. Tento bláznivý šport je 
zmesou korčuľovania a downhill skatingu.

Hlavnými aktérmi sú profesionáli i amaté-
ri v plnej hokejovej výstroji, pretekajúci sa 
vo štvorici strmým ľadovým toboganom 
okoreneným skokmi, mostíkmi, prekáž-
kami či zákrutami. Princíp je jednoduchý: 
prvý vyhráva. Zakázané je držať súpera za 
dres, sácať do neho a podobne. Od prvých 
pretekov pred hŕstkou fanúšikov na provi-
zórnej dráhe ubehlo takmer 12 rokov. Sú-
ťaž si už za ten čas získala status svetového 
šampionátu a milióny priaznivcov. Niekto-
rí teoretici dokonca veria, že sa raz stane 
olympijskou disciplínou.

Red Bull organizuje mnoho športovo-zá-
bavných podujatí po celom svete už naozaj 
dlho. Preteky Crashed Ice sa uskutočnili 
po prvýkrát vo Švédsku v roku 2001 ako 
jednorazové podujatie, ukázali svoj poten-
ciál a postupom času z nich vznikol seriál 
niekoľkých zjazdov ročne. O necelých de-
sať rokov neskôr sa naskytla možnosť aj 
pre slovenských korčuliarov. Na trenčian-
skom „zimáku“ sa uskutočnila kvalifikácia, 
ktorá mala určiť dvoch reprezentantov. V 
60-člennej konkurencii si najlepšie počí-
nali Boris Mravík s Martinom Klčom. Dvo-
jica sa tak automaticky stala slovenským 
reprezentačným tímom. Najvýraznejšími 
úspechmi dua bolo Klčovo 29. miesto z ho-
landského Valkenburgu 2011 a Mravíkovo 
fantastické 10. miesto z Moskvy 2011.

Najväčšími esami zjazdu v ľadovom tobo-
gane sú v súčasnosti bratia Croxallovci s 
Adamom Horstom z Kanady a Fín Arrtu 
Pihlainenen. Fínsky korčuliar triumfoval 
celkovo šesťkrát a Kyle Croxall štyrikrát. 
Najväčšou hviezdou i legendou Crashed 
Ice je však Švéd Jasper Felder, ktorý vyhral 
prvých šesť podujatí v histórii a kariéru 
ukončil v roku 2009.

te
xt

: P
et

ra
 G

ab
ar

ík
ov

á,
 M

ic
ha

l K
le

in
 |f

ot
o:

 re
db

ul
l.c

om

te
xt

: J
ak

ub
 L

iš
ka

 | 
fo

to
:u

ni
ve

rs
ho

ck
ey

.c
a

X-STLPEC

Na Slovensku už vyrástla nejedna superhviezda svetového hokeja.  V minulosti sme ťa-
žili zo služieb tzv. „zlatej generácie“ hokejistov brázdiacich klziská NHL a tvoriacej silnú 
seniorskú reprezentáciu. Slovensko sa vďaka nim zaradilo do najužšej špičky svetovej 
hokejovej mapy. V priebehu posledných rokov však nastal útlm a počet slovenských tvárí 
v NHL klesol takmer trojnásobne. Stratili sa mená ako Országh, Nagy, Zedník a mnohí 
ďalší. Väčšina našich, stále aktívnych hviezd má už po tridsiatke a často počuť obavy o ich 
nasledovníkoch. Hráčov ako Pánik, Tatar, Janus či Hudáček hokejová verejnosť už dobre 
pozná. Poďme sa však zamerať na mladíkov, s potenciálom ťahať našu hokejovú káru k 
úspechom, na ktoré sme si v minulosti radi zvykli.

Dominik Rehák je odchovancom žilinského hokeja. Ešte len 17 ročný hokejista v posled-
nej dobe zaznamenal výrazný posun vo svojej kariére. Kapitán reprezentačnej 18-tky, 
ktorej pomohol k opätovnému postupu do A-kategórie MS, uplynulú sezónu pôsobil v 
tíme HK Orange 20. Talentovaný všestranný útočník s vodcovskými schopnosťami zaujal 
aj skautov Canadian Hockey League (CHL). Na júnovom drafte mladých nádejí po Rehá-
kovi už v prvom kole z 31. miesta siahol tím Victoriaville Tigers. Po presune za veľkú mlá-
ku to však Dominik nemal jednoduché.  Šancu naplno ukázať svoje hokejové zručnosti a 
zaradiť sa k oporám tímu mu  totiž skomplikovalo zranenie slabín. Po návrate na ľad sa 
však dostal do tempa, čo sa odzrkadľuje aj na priestore, ktorý od trénera dostáva. “Kaž-
dým zápasom je to lepšie a mám aj väčší icetime,“ vyjadril sa Rehák, ktorý si začiatkom 
novembra otvoril strelecký účet v novom pôsobisku. „Na naše zápasy chodí priemerne 
2500 ľudí, čo je, myslím, dosť. Každý mesiac sú v meste nejaké akcie, na ktorých sa zú-
častňujeme a ľudia sa s nami fotia a chcú podpisy,“ opísal hokejovú atmosféru v kanad-
skom Victoriaville Rehák. Mladému centrovi s ambíciami preraziť do NHL však nechýba 
skromnosť „Od hokejovej hviezdy mám ešte ďaleko, na to si ani veľmi nechcem zvyknúť. 
Niektorým chalanom v minulosti stúpla sláva do hlavy, čo nie je dobré. Je jasné, že pote-
ší, ak chce niekto fotku s podpisom, ale nič to neznamená. Tréneri nás upozorňujú, aby 
sme boli skromní a tvrdo pracovali každý zápas,“ vyjadril sa Rehák v rozhovore pre web 
materského MsHK Žilina.

Medzi obrovské nádeje slovenského hokeja patrí aj odchovanec Dolného Kubína Martin 
Réway, ktorý o svojom mimoriadnom talente presviedča už niekoľko rokov. V sezóne 
2009/10 nastupoval, vtedy iba 15 ročný útočník, za juniorský výber  dolnokubínskeho 
MHK. Za dorast materského klubu dokázal zaznamenať v 26 zápasoch impozantných 
70 bodov.  Po následnom prestupe do extraligového MHC Martin hrával súbežne za vý-
bery do 18 aj 20 rokov. V súčte oboch súťaží si v drese nového zamestnávateľa pripísal 
počas 30. štartov 45 bodov. Pred minulou sezónou sa opora slovenských juniorských re-
prezentácii rozhodla ďalej v kariére pokračovať v drese Sparty Praha. V českej extralige 
juniorov sa Réwayova technická vyspelosť a bodové explózie ešte viac rozvinuli, keď v 
25. zápasoch základnej časti zaznamenal 60 bodov a v play-off zaznamenal v deviatich 
štartoch priemer takmer 3 body na zápas. Potenciál slovenského mladíka neostal nepo-
všimnutý ani na otawskom  drafte CHL, kde sa stal draftovou štvorkou. Jeho služby si za-
istil jeden z najslabších tímov súťaže Gatineau Olympiques, s prísľubom, že práve Réway 
prinavráti klub na vyššie pozície. Predpoklady  začal napĺňať takmer okamžite a zaradil 
sa k lídrom tímu. S 20. bodmi v rovnakom počte duelov je najproduktívnejším hráčom 
mužstva a špičkou celej ligy. Novinár  Jean – Francois Planteau z kanadského periodika 
La Presse označil Réwaya za najkvalitnejší slovenský „export“ od čias Mariána Hossu a 
prirovnal ho k Žigmundovi Pálffymu.

V našom mapovaní ešte neobrúsených hokejových klenotov budeme v ďalšom vydaní 
ZUMAG-u pokračovať. Slovenských mladíkov s výrazným talentom brázdiacich európske 
aj zámorské klziská je totiž oveľa viac a zdá sa, že slovenský hokej sa o svetlú budúcnosť 
nemusí báť.

2. diel - CRASHED ICE

Korčuľovanie 

                v  tobogane

šport
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Študent filozofie so zlatom na krku 
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Už dlhšiu dobu rezonujú myšlienky o spo-
ločnej česko-slovenskej futbalovej lige. 
Zástupcovia Českomoravského futbalové-
ho zväzu, Slovenského futbalového zväzu 
(SFZ) i predstavitelia futbalových klubov 
oboch krajín začali na spoločnom projekte 
pracovať už vo februári tohto roka.

Za spoločnú súťaž, v ktorej by fanúšikovia 
zažili „deja vu“ z federálnych čias, sú nie-
len premiéri oboch krajín, ale aj predstavi-
telia UEFA. Predseda Futbalovej asociácie 
Českej republiky Miroslav Petla dokonca 
odvážne poznamenal, že spoločná česko-
-slovenská liga je záležitosťou niekoľkých 
mesiacov. Nuž, proti gustu žiaden dišpu-
tát. Kto by ju však hral a kde by sa vlastne 
hralo? Naše ligové štadióny, ktoré neraz 
odrovná hustejší dážď či dvojcentimet-
rová snehová prikrývka, sú v dezolátnom 
stave. Jediný vyhovujúci stánok sa nachá

dza v Žiline. Do Gambrinus ligy by sa tak 
nedostal ani Slovan Bratislava, ktorý vždy 
patril medzi top kluby Československa. 
Podľa podmienok UEFA by štadióny mali 
mať kvalitné vyhrievané trávnaté ihrisko, 
minimálne tretinu zakrytých miest na se-
denie, povinnú kvalitnú svetelnú tabuľu 
i miestnosti pre novinárov, rozhodcov či 
trénerov. V súčasnej slovenskej realite 
to teda vyznieva ako sladučký sen pre 
takmer všetky naše kluby. Problematiku 
infraštruktúry si uvedomuje aj samotný 
prezident SFZ Ján Kováčik. Riešenie sa 
snaží nájsť na úrade vlády. Robert Fico mu 
už prisľúbil pomoc. Nuž, nechajme sa pre-
kvapiť... O niekoľko mesiacov by sa malo 
začať s rekonštrukciou štadióna v Senici 
a nový stánok bude stavať trnavský Spar-
tak. Rozpory vyvoláva aj zloženie ligy. Čes-
ko-slovenská liga by mala mať osemnásť 
účastníkov, z čoho šesť tímov zo Sloven-

ska. „Všetky corgoňligové by tam určite 
neboli. Aj najvyššia celoslovenská súťaž by 
sa musela hrať. Pravdepodobne by sa teda 
rozšírila o nové mužstvá. Tie by však mu-
seli byť finančne stabilizované,“ uviedol 
obranca MFK Ružomberok Lukáš Bielák.

Spoločné česko-slovenské súboje by určite 
nabrali grády a konečne by pritiahli priaz-
nivcov futbalu na (možno nové) štadióny. 
V Českej republike, rovnako ako u nás, zá-
ujem o futbal pomaly klesá. Zápasy by sa 
tak stali marketingovo atraktívnejšie, ale 
aj kvalitnejšie. O tom, že české mužstvá 
majú svoju kvalitu niet pochýb. Je však 
otázne, kto by im zo Slovenska konkuro-
val. V súčasnosti možno tak Žilina so Slo-
vanom. No ostatné mužstvá sa k výberom 
Liberca, Olomouca či pražskej Sparte ne-
môžu ani len zďaleka prirovnať.

Zo spoločnej ligy by neťažili iba Slováci. 
Od marketingového sponzora by sloven-
skej strane prischlo zhruba 1,5 milióna 
eur, českej o tri milióny viac. Zástupcovia 
oboch zväzov by navyše chceli, aby mal 
víťaz súťaže garantované miesto v zák-
ladnej skupine Ligy majstrov. S tým však 
Európska futbalová únia nesúhlasí. Ale čo 
nie je, môže byť. Projekt spoločnej česko-
-slovenskej súťaže sa teda zdá byť dosta-
točne atraktívny. Kým však nový veľkolepý 
projekt dostane reálne kontúry, pretečie v 
potoku ešte veľa, veľa vody.

Majstrovstvá sveta v silovom trojboji 
v americkom Las Vegas boli tento rok 
výnimočné. Ich súčasťou bol aj študent 
filozofie Pavel Balážik, ktorý sa stal 
dvojnásobným majstrom sveta.

Športovec telom aj srdcom

Nenápadný, ale pritom niekoľkonásobný 
majster sveta, Európy či Slovenska. Dr-
žiteľ  desiatok svetových a slovenských 
rekordov. Asi takto by sa dal charakteri-
zovať  sympaťák z Liptovského Mikuláša, 
ktorý druhý rok študuje filozofiu. Od kon-
ca strednej školy pravidelne navštevuje 
posilňovňu a začal sa venovať aj trojboju. 
„Keď som porovnával svoje výkony v dre-
pe, tlaku a mŕtvom ťahu s pretekármi na 
majstrovstvách Slovenska, tak som si po-
vedal, že to skúsim. V roku 2007 som začal 
špeciálnu  prípravu  na slovenský šampi-
onát,“ prezradil majster sveta z nedávne-
ho šampionátu v Las Vegas Pavel Balážik. 
Prvý úspech zaznamenal v roku 2007 
na majstrovstvách Slovenska, kde skon-
čil na treťom mieste. Potom nasledovala 
trojročná prestávka, keď sa pre zranenie 
nepredstavil na žiadnych pretekoch. Rok 
2011 znamenal úspešný návrat. „Ani vo 
sne by mi nenapadlo, že k triumfu v mojej 
kategórii do 52 kg pridám aj titul absolút-
neho majstra Slovenska bez rozdielu váhy 

v kategórií Raw,“ povedal športovec. Pavel 
triumfoval výkonom: v drepe 120 kg, v 
tlaku 87,5 kg a v mŕtvom ťahu 137,5 kg. 
Za úspechmi trojbojára stojí tvrdý tréning, 
ktorý sa skladá z viacerých blokov: vše-
obecnej, silovej, špeciálnej a regeneračnej 
fázy. Ku tréningu patrí aj špeciálna strava. 
Balážik prezradil, že je vegetarián.

Majstrovstvá sveta so zlatým leskom

Na posledných Majstrovstvách sveta v 
americkom Las Vegas sa Pavel predstavil 
s nedoliečeným zlomeným rebrom. Po ne-
príjemnom páde na bicykli to vyzeralo tak, 

že jeho účasť na svetovom šampionáte je 
ohrozená. „Riskol som to, vybral špecific-
ké cviky, ktoré nahradili tie, kde sa zapája 
hrudník,“ povedal trojbojár. Výsledkom 
boli dve zlaté medaily z trojboja a tlaku 
na lavičke a vytvorenie štyroch svetových 
rekordov. „Tento rok hodnotím len v su-
perlatívoch, získal som dva tituly majstra 
Slovenska do 56 kg, tri zlaté medaily z 
majstrovstiev Európy a štyri zlaté z maj-
strovstiev sveta. Vytvoril som 14 sloven-
ských a 12 svetových rekordov,“ uzavrel 
svoje tohtoročné úspechy Pavel Balážik.

Československá liga - 
                    vízia či realita?
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Z vedeli ste o tom, že ...

Na úsmev potrebujeme 17 svalov, 
na zamračenie 43. Usmievať sa je 
teda evidentne pohodlnejšie.

Tehotné ženy v prvom trimestri sní-
vajú o skutočne zvláštnych veciach. 
K ich najfrekventovanejším obra-
zom v snoch patria žaby, červíky a 
rastliny v črepníkoch.

Človek žmurkne počas svojho živo-
ta 20 000 000 krát. Pravdaže, vedci 
nepočítajú s rôznymi očnými ocho-
reniami zvyšujúcimi počet kmitov 
viečka, ani s čoraz vyšším psychic-
kým vypätím jedincov.

Náš nos dokáže rozpoznať až 50 
tisíc rôznych vôní. K tým, ktoré 
rozpoznávame na prvé čuchnutie, 
patrí vôňa matky, partnera a členov 
rodiny.

Každé dvetisíce dieťa sa narodí už 
so zúbkom. Ten neskôr môže vy-
padnúť, alebo zostane na svojom 
mieste.

Nie všetky nechty rastú rovnako 
rýchlo. Za necht, ktorý rastie naj-
rýchlejšie, sa považuje ten na pro-
stredníku. Naopak, najpomalšie 
rastúcim nechtom je malíčkový.  
Zaujímavosťou je aj to, že nechty na 
rukách rastú až štyrikrát rýchlejšie, 
než tie na nohách.

Vlasy a nechty po smrti nerastú. 
Napriek mýtom môže za zdanlivo 
dlhšími vlasmi a nechtami fakt, že 
pokožka je vysušená a scvrknutá, 
a tak sa vlasy zdajú byť dlhšie, než 
boli pred smrťou.

Najrizikovejším dňom pre naše srd-
ce je pondelok. Podľa istej škótskej 
štúdie dostáva infarkt v pondelok až 
o 20 percent viac ľudí, než v iné dni.

Ľudský vlas je prakticky nezničiteľný. 
Mimo ohňa ho nezlikviduje extrémny 
mráz, voda, kyseliny ani vysoko koro-
zívne chemikálie.
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Žalúdočné kyseliny by dokázali roz-
ložiť aj žiletku. Tvrdia to vedci, pod-
ľa ktorých sú naše žalúdočné šťavy 
natoľko silné, že by dali do poriadku 
nielen vepřo-knedlo z nedeľného 
obedu, ale aj kov. Len to, prosím, ne-
skúšajte na vlastnej koži.

Naše telo obsahuje toľko síry, že by 
to stačilo na vyhubenie všetkých 
bĺch v psom kožuchu.

Mozog využíva rovnaké množstvo 
energie ako 10-wattová žiarovka.



Z

V mene celej redakcie vám 
ešte raz prajeme požehna-
ný vianočný čas prežitý v 
kruhu vašich najbližších a 
úspešné vykročenie do no-
vého roku 2013. A samo-
zrejme, úspešné skúškové 
obdobie.



Chýbajú Vám informácie 
z diania na 

 Katolíckej univerzite?

Chcete vediet viac?

                             
                                 kliknite na:
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