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Sociálne problémy
študentov

EDITORIÁL

Pokračujeme v dobre
rozbehnutom

A

je tu druhé číslo
vášho študentského časopisu
ZUMAG. V redakcii pevne veríme, že to prvé sa vám páčilo,
našli ste si v ňom témy, ktoré
vás zaujali, a že ste pozitívne
prijali aj zmeny, ktoré sme pre
vás prichystali.
Našu fotoeditorku Veru sme
poverili aj ďalšou dôležitou úlohou. Stala sa z nej PR manažérka,
ktorá šikovne riadi a spravuje
našu facebookovskú stránku.
Vďaka nej máte možnosť
spoznávať ľudí podieľajúcich sa
na tvorbe ZUMAG-u, dozvedieť
sa najnovšie informácie spoza
redakčných dverí, ako aj to,
kedy vychádza váš obľúbený
časopis. Snaha osloviť našich
čitateľov aj na sociálnej sieti nebola márna, keďže nám
každým dňom pribúdajú noví
fanúšikovia. Aj za túto priazeň
veľmi pekne ďakujeme. Inak,
všimli ste si už naše nové logo?
Číslo, ktoré práve držíte v
rukách, vás nesklame. Aspoň
sme pre to urobili všetko, čo je
v našich silách. Po témach, ktoré vám možno vyčarili úsmev na perách, sme tentoraz
vybrali niečo vážnejšie. Keďže život každého vysokoškoláka sa nás týka, ponúkame vám
na štyroch stranách príspevky zamerané na sociálne problémy študentov. Samovraždy?
Bohužiaľ, neobišli ani Ružomberok. Mamičky na vysokej škole nie sú ničím výnimočným.
Myslíme aj na ne? Sociálne štipendium by mnohým pomohlo, ale čo tie papierovačky?
A vedeli ste, že november je mesiac boja proti drogám? Aby som nezabudla, aj rubrika
Vedeli ste, že... je plná študentov.
V novom čísle sme vyspovedali šéfa spravodajstva RTVS Lukáša Dika, ktorý nedávno
opäť navštívil katedru žurnalistiky, aby objavil nové talenty. O kvalitných recenziách
snáď nemusím ani hovoriť. Názory členov redakcie na aktuálne spoločensko-politické
problémy sa možno (ne)budú zhodovať s tými vašimi. Zamerali sme sa na slovenskú
hokejovú extraligu či na dianie v Sýrii. Cestovať budeme do Rigy a na bavorský Oktoberfest.
Navnadila som vás dostatočne? Tak už neváhajte a začítajte sa do nového, čerstvo
voňajúceho (vlastná tlač ZUMAG-u so sebou prináša naozaj omamné tlačiarenské vône)
študentského časopisu.
Nikola Kokiová,
šéfredaktorka

foto: Veronika Matejová
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Odborníci diskutovali o mediálnej
prezentácii samosprávnych krajov
Po prvom kole volieb do samosprávnych krajov sa na Katedre žurnalistiky
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zišli odborníci,
aby zhodnotili mediálnu prezentáciu žúp a poukázali na limity prístupu
k informáciám.

Elegantná
beánia
Už po ôsmykrát sa na KU konala
študentská beánia. Tento rok si
vyslúžila prívlastok elegantná.
Priestory športovej haly Koniareň
organizátori vymenili za Veľkú
dvoranu Kultúrneho domu Andreja
Hlinku. „Bol to prvý ročník celouniverzitnej beánie v elegantnom štýle,
nakoľko predchádzajúce beánie
mali charakter študentskej párty,“
povedal jeden z organizátorov
Rastislav Kuba.
V programe postupne vystúpili
Rock Reunion, DJ Michal Adamik
či Starfist. Oči účastníkov potešila
aj módna prehliadka – modely
návrhárok Lívie Jurčíkovej, Kataríny
Holomekovej, Márie Maľakovej
a Márie Roškovej predviedli
študentky KU.
Hlavným ťahákom večera však
bol Majk Spirit, ktorý približne
300 študentom ponúkol hodinovú
show zahŕňajúcu všetky najväčšie
hity.
Ján Zošák

Knižnica bude
otvorená dlhšie
Vedenie Univerzitnej knižnice KU
rozhodlo, že v utorky a stredy bude
knižnica otvorená až do
20. hodiny. Rozhodnutiu predchádzala iniciatíva Presvedč
knižnicu, aby bola otvorená dlhšie,
ktorá však nedopadla podľa
očakávaní. „V čase od 20. do 21. hodiny boli v knižnici maximálne traja
ľudia. V čase od 18. do 20. hodiny bolo v knižnici priemerne 22 používateľov,“ povedala riaditeľka
knižnice Soňa Hlinková. Napriek tomu boli otváracie hodiny
rozšírené. Od otvorenia knižnice
koncom septembra ju denne
navštívi okolo tisíc užívateľov, čo je
desaťnásobne viac oproti minulosti.
Mária Šumichrastová
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Na rozdiel od iných typov volieb nie je pred
voľbami do samosprávnych krajov povolená kampaň v elektronických médiách.
„Stretá sa to s negatívnymi reakciami nielen
kandidátov, ale aj médií,“ povedal na seminári katedry žurnalistiky právnik Igor Chovan, bývalý vedúci licenčného odboru Rady
pre vysielanie a retransmisiu.
Podľa analytika Newton Media Martina
Gondu sú samosprávne kraje v médiách
prezentované dostatočne. „V roku 2013 informácia o nich zaznela vo vyše 15 000 príspevkoch,“ povedal Gonda. Dodal, že je to viac
ako v prípade bánk, mobilných operátorov
či predsedu vlády.
Právnik a spolupracovník Transparency
International Slovensko Vladimír Pirošík
poukázal na časté limity pri získavaní informácií, s ktorými sa novinári stretávajú.
„Akonáhle ide o verejné fórum – zasadanie
mestského zastupiteľstva, súdne pojednávanie či inauguračné konanie – môžem tam
nielen prísť, ale si to aj zachytiť akýmkoľvek
spôsobom a ďalej šíriť,“ zdôraznil Pirošík.

Podpredsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Katarína Čižmáriková v závere seminára poukázala na význam regionálnych a lokálnych médií, ktoré nemajú
len informačný, ale aj integračný význam.
„Na Slovensku však vychádza len jeden
regionálny denník, Korzár, a taktiež len
jeden lokálny denník, Prešovský večerník,“
konštatovala Čižmáriková.
Podľa vedúceho ružomberskej katedry
žurnalistiky Imricha Gazdu je problematika
regionálnych a lokálnych médií stále prehliadaná. „Pritom práve miestni novinári sú
najviac vystavovaní rôznym skúškam a tlakom, keďže najťažšie sa píše o tých, s ktorými žijem alebo ktorí ma platia,“ vysvetlil
Gazda.
Odborný seminár Voľby v regionálnych
médiách a limity prístupu k informáciám
organizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Transparency International Slovensko a Slovenským syndikátom
novinárov.
ff.ku.sk

Junior z Fun rádia: Všetci chcú
byť ako Adela

Katedru žurnalistiky navštívil známy moderátor Milan Zimnýkoval,
známejší pod menom Junior.
V diskusii so študentmi sa Junior vrátil
k svojím novinárskym začiatkom, opísal
fungovanie komerčného rádia a predstavil
prípravu na vysielanie. „Som z tých ktorí
vyrastali v internátnych rozhlasových
štúdiách. Bola v tom inšpirácia a motivácia, že sa to dá. Nebolo to o tom, že som
vzišiel z nejakej súťaže, kde sa hľadá talent,“
opísal svoje pôsobenie v internátnom rádiu
PaF počas štúdia na Prešovskej univerzite.
Odtiaľ sa dostal do regionálneho Flash
rádia a neskôr do Fun rádia, kde vytvoril
známu moderátorskú dvojicu s Marcelom
Forgáčom.
„Problémom mladých žurnalistov je to,
že všetci chcú byť ako Adela. Svoje si však
najprv musia ,odbicyklovať´ v internátnom
alebo v regionálnom rádiu,“ zdôraznil Junior, ktorého tvár sa stala známou vďaka moderovaniu viacerých televíznych relácií.
Študenti sa pýtali aj na nečakané
situácie v živom vysielaní, výber hudby či

na rozdiely medzi komerčnými stanicami.
„Je veľmi dôležité uvedomiť si, pre koho
idete vysielať. Mali by ste mať odpozorované, čo ho zaujíma a čo ho nezaujíma,“
vysvetľoval Junior.
„V rámci vstupov sú rôzne postupy,
ktoré musím dodržať. Väčšinou v prvých
troch slovách poviem, počúvate Fun rádio,
aby si poslucháč zapamätal, ktoré rádio
počúval.“
Po skončení diskusie sa Junior vrátil
k svojím rozhlasovým začiatkom a v univerzitnom Pulz rádiu moderoval Popoludnie
s Pulzom.
„Chcel som študentom poskytnúť možnosť stretnúť sa nielen s mediálne známym
človekom, ale najmä s človekom, ktorý má
bohaté skúsenosti s rozhlasom,“ povedal
doktorand katedry žurnalistiky Michal
Badín, ktorý Juniora do Ružomberka pozval.

Zuzana Rojíková, Ivana Vreštiaková
foto: Martin Buzna

Prestížne ocenenia pre pedagógov
katedry žurnalistiky
Fotograf Matúš Zajac získal prvé miesto v súťažiach Czech Press Photo
a Slovak Press Photo. Redaktor Peter Kravčák triumfoval v súťaži
lokálnych televízií Slovenska
V priebehu októbra získali dvaja pedagógovia katedry žurnalistiky prestížne ocenenia. Matúš Zajac získal na Czech Press Photo Zlaté oko v kategórii Príroda a životné
prostredie za sériu fotografií ZOO & Ranch.
Na Slovak Press Photo mu zasa udelili prvé
miesto v kategórii Šport za fotoesej o boxe.
„Ocenenie na Czech Press Photo si veľmi
vážim, pretože v Čechách zasadá 15-členná
medzinárodná porota a je tam obrovská
konkurencia. Minulý rok som získal druhé
miesto a najťažšie je obhájiť svoju kvalitu
v tak silnej konkurencii,“ povedal ocenený
fotograf. Na adresu obdobnej slovenskej
súťaže poznamenal, že „tam je to s úrovňou
nižšie a preto beriem umiestnenie skôr ako
povinnú jazdu“.
Peter Kravčák uspel v súťaži spolku
lokálnych televíznych staníc na Slovensku
LOToS. Prvé miesto v kategórii Spravodajstvo získal za príspevok Bytovka, ktorý
odvysielala Mestské televízia Ružomberok
(MTR). „Ocenený príspevok som tvoril
spoločne s kolegom Romanom Šimalčíkom
(kamera a strih), teda išlo o ocenenie pre
MTR, nie priamo pre mňa,“ uviedol Peter Kravčák. Zároveň upozornil, že počas
sedemročnej existencie MTR si zo súťaže
vždy odniesli nejakú cenu. Obaja ocenení sa

Peter Kravčák

zhodli v tom, že pri práci im veľmi pomáha
podpora ich manželiek a rodín.
Matúš Zajac sa narodil v roku 1971 v
Bratislave. Študoval na FAMU v Prahe a
na VŠVU v Bratislave. Pracuje ako fotograf
časopisu .týždeň a Kancelárie NR SR. Na
katedre žurnalistiky vyučuje žurnalistickú
fotografiu. Peter Kravčák sa narodil v roku
1983 v Púchove. Študoval na Katolíckej
univerzite v Ružomberku, kde pôsobí ako
odborný asistent na katedre žurnalistiky.
Zároveň je šéfredaktorom Mestskej televízie Ružomberok.
Dominika Brabencová, Peter Mútňan

Na Sárovej Bystrici bodovali aj
študenti KU
V krajskej súťaži mladých moderátorov Sárova Bystrica, ktorá sa
koncom októbra konala v Žiline, bodoval aj študent KU.

Peter Debnár

V krajskej súťaži mladých moderátorov
Sárova Bystrica, ktorá sa koncom októbra
konala v Žiline, bodoval aj študent KU. V
foto: Martin Buzna

kategórii vysokoškolákov si druhé miesto a
postup na celoslovenskú prehliadku vybojoval Peter Debnár z pedagogickej fakulty.
Regionálne liptovské kolo moderátorskej súťaže sa po prvýkrát konalo v
Ružomberku, v priestoroch Mediálneho
centra KU. „Samozrejme, do tejto súťaže
sa nemôžu zapojiť súťažiaci, ktorí by už
nejakým spôsobom profesionálne pôsobili
v rozhlasovom alebo televíznom médiu,“
objasnila organizátorka regionálneho kola
Eva Štofčíková z Liptovského kultúrneho
strediska. „Túto súťaž považujem za veľmi
dobrú a praktickú súčasť prípravy každého
začínajúceho alebo pokročilého moderátora,“ konštatoval jeden zo súťažiacich.
Lucia Lizáková

Koniec Akademu
v Ružomberku
V polovici novembra sa na KU
konalo tradičné stretnutie vysokoškolskej mládeže Akadem. „Hlavným cieľom celovíkendového podujatia je vytvoriť sieť priateľstiev
naprieč celým Slovenskom,“ povedala organizátorka Viera Hubová.
Workshopov, koncertov a duchovných aktivít sa každoročne zúčastňuje niekoľko stoviek mladých.
Tento rok medzi sebou privítali
žilinského biskupa Tomáša Galisa,
poslanca Branislava Škripeka či
skupiny Lamačské chvály
a The Elements. Zvláštnosťou bolo,
že Akadem sa v Ružomberku konal
naposledy. Po niekoľkých úspešných ročníkoch sa sťahuje do Košíc.
Ivana Skysľaková

O politike
a literatúre
Filozofickú fakultu KU v novembri navštívil riaditeľ Občianskeho
inštitútu v Prahe Roman Joch
a spisovateľ Márius Kopcsay.
Joch prijal pozvanie katedry
politológie a prednášal o zahraničnej politike USA. Objasnil medzinárodné postavenie USA, pričom sa
dotkol aj otázky amerických intervencií. K úlohe štátu v americkej spoločnosti poznamenal:
„Američania sa oveľa viac než Európania spoliehajú na spoluprácu
v rôznych komunitách, bez štátnej
pomoci.“
Spisovateľ a publicista Márius
Kopcsay počas autorského čítania
organizovaného katedrou slovenského jazyka a literatúry predstavil študentom svoju tvorbu.
„Práca spisovateľa v bulvárnych
novinách je požehnaním a úžasnou
inšpiráciou,“ povedal na margo
práce v bulvárnom periodiku.

Klaudia Lacušová, Jakub Fulla
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NÁZORY A KOMENTÁRE

Odpovede čitateľov

AD: Slovensko
prežíva krízu
kultúry
(Rozhovor so spisovateľom
Michalom Hvoreckým)

Michal Hvorecký
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V rozhovore, ktorý v ostatnom čísle
publikoval časopis Zumag, si jeho
čitatelia v rozhovore so známym
slovenským spisovateľom Michalom
Hvoreckým mohli okrem iného
prečítať aj jeho názor na novú
Univerzitnú knižnicu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spisovateľa
prekvapilo, že „...na oficiálnom
otvorení vôbec nespomenuli mená
troch slovenských architektov, ktorí
ju navrhli a venovali jej niekoľko
rokov svojho života.“ Na súkromnom profile v sieti Facebook zas
Hvorecký opisuje svoje dojmy z návštevy knižnice a píše, že „visia tam
(v knižnici, pozn, aut.) vatikánske
vlajky, fotky pápeža a všade kríže,
ale v takej inštitúcii ma to u nás ani
neprekvapilo. No šokovalo ma, že
sa tam celá jedna časť volá podľa
Milana Ďuricu. Áno, toho ľudáckeho
historika Ďuricu, ktorý tvrdí,
že Jozef Tiso si zaslúži cirkevné
blahorečenie, oslavuje fašistický
Slovenský štát a maďarizáciu
vysvetľuje ako židovský atak na
Slovákov.“
Úprimne sa tešíme tomu, že
si Michal Hvorecký všimol novú
knižnicu univerzity, ktorej adresoval aj mnohé pekné a úprimné
slová, no napriek tomu nie je možné
nereagovať na niektoré jeho už
spomenuté vyjadrenia. Je pravdou,
že na oficiálnom otvorení knižnice

Bločková lotéria sa chytila
Slováci už niekoľko týždňov hrajú Národnú bločkovú lotériu, ktorá
ponúka štedré výhry, no zároveň má hľadať a trestať nepoctivých
podnikateľov.
Aj vy ste tomu podľahli? Odkladáte pokladničné doklady? Každé dva týždne netrpezlivo čakáte na žrebovanie, či náhodou práve váš bloček nebude mať hodnotu
desaťtisíc eur? Pomáhate tak finančnej
správe hľadať falošné pokladničné doklady.
Firmy sa totiž vo veľkom vyhýbajú plateniu
daní napríklad tým, že upravujú pokladnice, aby priznávali minimálne tržby a zo
zvyšku neodvádzajú daň. Štát tak prichádza
o milióny z DPH a dane z príjmu.
V týchto prípadoch sa bločková lotéria
ukazuje ako dobrý krok. Daniari za krátku dobu lotérie usvedčili už niekoľko hriešnikov. Po prstoch dostali reštaurácie s nevyhovujúcimi pokladnicami, obchody s textilom, ale aj firmy, ktoré ponúkali nelegálnu úpravu pokladníc. Z praxe posledných týždňov tiež vyplynulo, že firmám sa
oplatí takýmto spôsobom podvádzať, pretože prípadné pokuty sú v porovnaní s neoprávneným ziskom až smiešne nízke.
Finančná správa preto pritvrdzuje a od
nového roka pripravuje vyššie sankcie.
Bežní ľudia prijali tento projekt pozitívne. Počas prvých dvoch týždňov zaregis-

trovali vyše šesť miliónov dokladov, v druhom kole ich bolo opäť takmer šesť miliónov. Vo veľkom pribúdajú aj písomné
podnety občanov na prevádzky, v ktorých
dostali falošný doklad. Ľudia si začínajú
uvedomovať, že nevydanie dokladu znamená protizákonné obohacovanie, a to je
jedným z cieľov lotérie.
Na druhej strane, ak má byť lotéria
jedným z hlavných nástrojov boja proti
daňovým únikom, zdá sa, že neprinesie
požadovaný efekt. Najväčšie úniky majú
na svedomí firmy, ktoré nevydávajú bločky
vôbec a obchodujú načierno. Národná bločková lotéria prinúti zlegalizovať príjmy
len malej skupine týchto subjektov. Veľké
percento bločkov, ktoré ľudia registrujú,
pochádza stále z tých istých prevádzok,
napríklad z veľkých reťazcov, u ktorých
je výskyt upravených pokladníc takmer
nulový. Navyše, výhry sa vyplácajú zo štátnych peňazí, ktoré mohli byť použité na
iné účely. Kritici projektu dokonca tvrdia,
že výdavky na prevádzku súťaže a výhry
prevýšia zisk z lepšieho výberu DPH.
Jaroslav Maliňák

Keď meškajú slovenské vlaky
Súdny dvor Európskej únie prikázal železniciam za meškanie
odškodňovať cestujúcich vo všetkých prípadoch. Slovensko využilo
výnimku, vďaka ktorej toto nariadenie takmer nepocítime.
Keď hľadáte informácie na webovej stránke
Železničnej spoločnosti Slovensko, veľmi
ľahko natrafíte na poznámku o udelení výnimiek ministerstvom dopravy. Tie železnice
oslobodzujú od plnenia niektorých ustanovení.
Najnovší prípad sa týka rozhodnutia
Európskeho súdneho dvora o povinnosti
európskych železníc odškodniť cestujúcich za meškanie vlaku aj v prípade, ak za
to môže vyššia moc. Slovensko má však
výnimku. Právo na odškodnenie platí len
na medzinárodných linkách. Na vnútroštátnych linkách je zavedená len dobrovoľná
kompenzácia v InterCity vlakoch, aj to len
v prípadoch zavinených dopravcom.
V novom roku bude rezort dopravy
bojovať o zachovanie tejto výnimky v Bruseli. Podľa slovenského železničného prepravcu by takéto odškodné vo všetkých vlakoch malo negatívny dopad na ekonomiku
tržieb. Tým akoby sa železnice priznávali
k tomu, že meškanie vlakov na Slovensku
nie je výnimočný fenomén. Čo s tým idú
kompetentní robiť?

Udalosti, ktoré nevedia železnice ovplyvniť, tvoria 30 % z celkového počtu
meškaní. Nie je to zanedbateľné percento.
V ostatných prípadoch to však nebráni
k zlepšeniu príchodov vlakov. Dlhší čas
z tohto prostredia počuť o klesajúcich
tržbách a nezáujme cestujúcich. Kto by ho
ale mal, keď rýchlik Spišan z Bratislavy
do Košíc takmer pravidelne mešká? Ak už
potrebuje Železničná spoločnosť Slovensko
výnimky, nemala by zabúdať na zlepšovanie
služieb. Iba tak dokáže byť konkurencieschopná. Napríklad celoplošným zavedením automatov na lístky či zmodernizovaním viacerých vlakových staníc. O kultúre cestovania nehovoriac.
Švajčiarsko má vybudovaných 3138 kilometrov železničných tratí. Slovensko o pár
stoviek kilometrov viac, no štatistiky prepravených osôb sa výrazne líšia. V alpskej
krajine je počet cestujúcich vyšší, v tomto
smere predbieha aj niektorých svojich
susedov. Švajčiari majú presne fungujúce
integrované dopravné systémy. Viac než
nezáujem o vlaky ich trápi vysoký počet
foto: Martin Buzna

cestujúcich. Ak by totiž ďalej rástol, mohol
by vzniknúť dopravný kolaps. Porovnávať
našu krajinu s vyspelejším štátom nie je objektívne. No za inšpiráciu to stojí.
Ani najnovší nápad zaviesť od budúceho roka príplatky cestujúcim, ktorí využívajú zľavy na nočných a mimoriadnych
vlakoch, nevyvolal pozitívne reakcie. Má to
vraj pomôcť vykryť vysoko stratové spoje.
To však nie je jediný problém slovenských

železníc. Vzťah štátu, obyvateľov a železníc
nefunguje správne. Odráža sa to na kvalite.
Hoci sa zaraďujeme medzi vlakových prepravcov Európskej únie, v mnohom to pripadá ako nenaplnená túžba. Je teda otázne,
kedy na Slovensku prestaneme vnímať
železničnú dopravu len ako lacnú alternatívu a dokážeme ju uprednostňovať pre
jej komfort a spoľahlivosť.
Jozef Gruchalák

Hokej v budúcnosti hokejovej
extraligy
Aktuálny ročník hokejovej Tipsport extraligy môže byť jedným
z posledných v podobe a obsadení, aké poznáme dnes.

Viaceré extraligové kluby už niekoľko
rokov zápasia s existenčnými finančnými
problémami. Súpisky mužstiev sú z veľkej
časti obsadené mladými odchovancami,
pretože na platy starších, skúsenejších a
z toho dôvodu aj drahších hokejistov jednoducho nie sú peniaze. Fungovanie bášt
slovenského hokeja ako Martin, Poprad či
Trenčín, je dnes niekde na úrovni „teraz
hráme a uvidíme, čo bude o rok“.
Ťažkosti s naplnením aspoň základného rozpočtu seniorského mužstva,
nevyhnutného na pôsobenie na najvyššej
úrovni, mali mestá s výnimkou Bratislavy
a Košíc aj v minulosti. Zo štátnej kasy bola
a je financovaná iba reprezentácia a z časti
rozvoj mládeže. Kluby sú teda odkázané
hľadať finančné zázemie pre svoje seniorské mužstvá u zástupcov miest či súkromných, ekonomicky silných partnerov
v regiónoch. Ich absencia či neochota je z
roka na rok citeľnejšia, avšak pochybnosti
o budúcnosti hokejovej extraligy ako celku
sa objavili až odchodom Slovana Bratislava
do KHL.
Na jednej strane sú tu pozitívne ohlasy
o reprezentácii slovenského klubového
hokeja na medzinárodnej úrovni. Na strane
druhej sa objavujú obavy z odlivu hráčskej
kvality, diváckej atraktivity a prehĺbenia
už aj tak zložitej ekonomickej situácie ostatných mužstiev. „Spoločnosť Tipsport SK
sa stala generálnym partnerom extraligy
so zámerom podporovať rozvoj slovenfoto: hokejsport.sk

ského hokeja. Zároveň si však uvedomujeme zmeny spôsobené odchodom Slovana
Bratislava do inej súťaže,“ vyjadril sa pred
štartom uplynulého ročníka marketingový
riaditeľ titulárneho sponzora súťaže Miroslav Baranec.
Barancove slová podopierajú aj čísla.
Súhrnný rozpočet klubov sa podľa informácií denníka SME pred štartom sezóny
2012/13 scvrkol v porovnaní s predošlým
rokom z 15,5 na 9,8 milióna eur.
Situácia neskôr ukázala, že čísla jednoducho nepustia a odchod Slovana môže byť
iba prvou lastovičkou rozpadu dnešnej podoby ligy. Zástupcovia iných mužstiev tiež
pochopili, že pôsobenie v slovenskej extralige je pri zháňaní sponzorských peňazí
príliš tvrdým chlebíkom. Logicky preto
začínajú hľadať iné možnosti, v sponzorsky aj divácky atraktívnejších súťažiach.
Piešťany zatiaľ neúspešne poškuľujú po
pôsobení v EBEL lige. S rokovaniami o podpore spoločnosti Sberbank pri štarte v KHL
bol pred sezónou spájaný aj majstrovský
Zvolen. Najnovšie sa objavili špekulácie o
odchode Košíc, ktoré sú spôsobené rapídnym poklesom návštevnosti domácich zápasov.
Žiadna zo spomínaných snáh zatiaľ
nenabrala reálne kontúry, avšak zdá sa, že
ligový hokej na Slovensku čaká nevyhnutné
zemetrasenie. Jeho rozsah a dopady ukáže
už blízka budúcnosť.
Jakub Liška

architekti nedostali priestor, no
sprístupnenie knižnice spojené so
slávnostným otvorením nového
akademického roka a odovzdaním
čestného doktorátu kardinálovi
Zenonovi Grocholewskému, bolo
tak bohaté na významných hostí,
že protokolárne ani nebol priestor
ich uviesť a dať im slovo, ktoré by
si boli zaslúžili. Nie je pravda, že
architektov a projektanta sme nikde
nespomenuli! Kto bol vo vnútri
knižnice, určite mu neunikla veľká
tabuľa darcov, ktorí prispeli na
knižnicu. Uvedení sú tam všetci páni
architekti, rovnako boli spomenutí
v univerzitnom časopise Kuriér,
s pánom Šutvajom sme dokonca
uverejnili rozhovor, objavil sa
vo filme 869 dní o knižnici, kto
sledoval slovenské televízie, tlač či
tlačové agentúry 24. a 25. 9., mohol
čítať a vidieť, ako sa vyjadrovali
(aj preto, že sme novinárov na
ich prítomnosť na novinárskom
dni a slávnosti otvorenia knižnice
upozornili). Hvorecký nemôže
jednoducho tvrdiť, že si na nich
nikto nespomenul. Ďakovali sme im
viackrát a na mnohých miestach.
Mimochodom, niekoľko rokov
svojho života a intenzívnej práce na
projekte novej knižnice obetovali
skutočne aj iní, nielen architekti.
Nie je preto korektné vybrať jednu
situáciu a na základe nej vytvárať
názor, že sa správame nevďačne.
Na inom mieste sa zas Hvorecký
vyjadril, že je to to isté, akoby sme
na krste knihy spisovateľa nepredstavili jej autora. Prepáčte, naozaj to
nie je to isté! A napokon, to, že má
v knižnici oddelenie M. S. Ďurica,
nie je žiadnou oslavou „falšovateľa
slovenských dejín“, ako si pán Hvorecký myslí. Historik Ďurica venoval
univerzite celú svoju súkromnú
knižnicu s viac ako 30 000 knihami.
Súčasťou darovacej zmluvy je aj to,
že bude mať samostatný priestor,
kde budú knihy zhromaždené, čo je
pri hodnote daru skutočne minimálna (!) požiadavka darcu. Okrem
tejto podpory prispel M. S. Ďurica
na výstavbu knižnice 100 000 EUR,
čím patrí medzi najvýznamnejších
súkromných darcov. Vyjadrenie
ku krížom, fotkám a vatikánskym
vlajkám nebudem, s dovolením,
obšírnejšie komentovať.
Kto navštívil univerzitu alebo jej
knižnicu musí súhlasiť so mnou, že
Hvorecký sa zrejme prechádzal
v úplne inej inštitúcii, keď kríže,
fotky a vlajky videl všade.
Vladimír Buzna, hovorca KU
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Drogy vo vysokoškolskom
prostredí
Starší ľudia zvyknú hovoriť, že po roku 1989 prišla do našej krajiny nielen sloboda, ale aj vlna
hazardu a omamných látok. Pravdou je, že užívanie tvrdých drog má na Slovensku v posledných
rokoch stúpajúcu tendenciu. Keďže november je vyhlásený za mesiac boja proti drogám, rozhodli
sme sa venovať tejto téme, ktorá sa dotýka aj mnohých študentov.

P

roblém užívania a predaja
drog je celosvetový problém, ktorý ohrozuje stabilitu
spoločnosti. Najviac ohrozenými skupinami sú deti a
mladí ľudia. Užívanie drog má za následok
smrť, choroby a zločinnosť. „Okolo 200 miliónov ľudí na svete užije drogu najmenej
raz do roka, z toho 25 miliónov je považovaných za drogovo závislých. V dôsledku užívania drog zomrie na celom svete
ročne 200 000 ľudí,“ upozorňuje Odbor
koordinácie protidrogovej stratégie Úradu
vlády Slovenskej republiky.

(Ne)legálne - (Ne)akceptované

Drogy delíme na nelegálne a legálne. Podľa
správy Národného monitorovacieho centra pre drogy sú najpopulárnejšími nelegálnymi drogami na Slovensku marihuana a hašiš, s ktorými malo skúsenosť až
49 percent mladých ľudí. Výskyt ostatných
drog je u nás nižší. Z nich je najdostupnejšia
extáza, ktorú malo možnosť užiť 6 percent
občanov. Amfetamíny, kokaín, heroín či LSD
podľa štatistík užívajú 2 – 3 percentá populácie.
K legálnym drogám, ktoré sú našou
spoločnosťou akceptované, patria alkohol,
tabak a lieky. Ich užívanie je čoraz bežnejšou
súčasťou vysokoškolského života. Študenti
8

ani verejnosť ich často za drogy ani
nepovažujú a tak podceňujú negatívny dopad na organizmus. V poslednom období
sa však aj v politickom prostredí ozývajú
hlasy za zlegalizovanie marihuany. U našich
českých susedov je už táto ľahká droga na
predpis dostupná v lekárňach. Či a kedy sa
tak stane aj u nás, je zatiaľ otázne.

“Problematika drog je
globálnym problémom,
dotýka sa všetkých členov
spoločnosti, a nie iba
tých, ktorí ich užívajú.”
Drogy u vysokoškoláka

Legálne drogy sú veľkým pokušením aj pre
vysokoškolákov . Študenti si život sprevádzaný stresom, nedostatkom spánku a zvýšenou potrebou pozornosti odľahčujú litrami kávy, škatuľkou cigariet a alkoholom.
Každý utorok či streda je v študentskej obci
venovaná resetovaniu v nočných kluboch.
Tabu však nie sú ani drogy iného charakteru. Asi najpopulárnejšou drogou me-

dzi študentmi, ktorá je navyše ľahko
dostupná a dobre šíriteľná, je spomínaná
marihuana. Študenti, ktorí s ňou majú
skúsenosti, však tvrdia, že jej užívanie nie
je spôsobené prostredím vysokej školy, ale
je otázkou zvyku a stereotypu. „Fajčenie
,trávy je porovnateľné s tými dvomi-tromi
pivami. No nie je to akási potreba dávky,
ale vychutnávanie,“ konštatuje jeden zo
študentov. „Únik z reality prostredníctvom
drogy je zmena kurzu. Možno ku kreativite,
možno k relaxu. Čiže tí, čo užívajú drogy,
či už fajčia, pijú alebo ,húlia´, tak robia zo
zvyku-zlozvyku,“ dopĺňa.
No aj študenti, ktorí okrem legálnych
drog siahnu i po marihuane, otvorene kritizujú užívanie tvrdých drog. „Ten, kto si cez
týždeň alebo cez víkend uhne nejaký ten
pervitín, nie je až tak v poriadku. Fetovať
tvrdé drogy už teda zlozvyk nie je. Možno zo
začiatku, no neskôr je to už problém,“ myslí
si citovaný študent. Právne prostriedky na
zamedzenie tvrdých drog teda študenti
vnímajú pozitívne, no na druhej strane sa
nestotožňujú s tvrdými opatreniami vlády
proti užívateľom marihuany pre svoju vlastnú potrebu. „Represívne opatrenia proti
bežným konzumentom marihuany odčerpávajú prostriedky z finančného rozpočtu,
ktoré by sa dali využiť na výskum, školstvo
či zdravotníctvo,“ dopĺňa študent.

Kedy hovoríme o závislosti?

Peter Ondrejkovič v knihe Protidrogová
prevencia píše: „Drogovú závislosť označujeme ako chorobný vzťah k drogám, ktorý je charakterizovaný nekontrolovateľnou túžbou vpravovať si drogy akýmkoľvek
spôsobom do organizmu.“ Odborníci rozlišujú dva typy závislosti od omamných látok,
a to fyzickú a psychickú. Fyzická nastáva
vtedy, keď jedinec vyhľadáva drogu kvôli
tomu, aby sa vôbec dostal do „normálneho
rozpoloženia“, a nie pre spríjemnenie svojho stavu.
Psychická závislosť je spôsobená nekontrolovateľným nutkaním a potrebou pokračovať v konzumovaní drogy. Prejavuje
sa jej neustálym vyhľadávaním. Psychická
závislosť predchádza závislosti fyzickej.
Pri marihuane je fyzická závislosť diskutabilná, často k nej vôbec nedochádza.
To však neznamená, že nie je návyková.
foto: alkoholia.cz

S tým súhlasí aj iný opýtaný študent KU,
ktorý proti užívaniu marihuany ostro vystupuje: „Na jednej strane súhlasím, že
tvrdé drogy sú oveľa nebezpečnejšie ako
marihuana, ale na strane druhej si treba
uvedomiť, že stále hovoríme o droge.
O droge, ktorá škodí nášmu zdraviu, ktorá
nás robí závislým. Nech sa to nazýva ako
chce, je to hnus.“

Aj my môžeme pomôcť

Je potrebné si uvedomiť, že už priznanie si

vlastného zlyhania a problému je pre jedinca veľmi dôležitým a psychicky náročným
krokom. Keď sa závislá osoba odhodlá na
liečenie, ktoré úspešne absolvuje, často sa
po návrate dostáva do starých koľají. Prečo?
Lebo sa vracia do rovnakého prostredia,
ktoré ho predtým nútilo siahnuť po droge.
Preto je veľmi potrebné takýmto ľuďom
vytvárať vhodné podmienky, začleniť ich
do spoločnosti, učiť ich pracovným návykom. Ľuďom, ktorí majú problémy so
závislosťou, môže pomôcť aj Poradenské

centrum Katolíckej univerzity. „Zatiaľ však
nikto túto možnosť nevyužil,“ konštatuje
psychológ Juraj Holdoš.
Mnohí odsudzujeme ľudí, ktorí si s
užívaním drog nevedia pomôcť. Problematika drog je však globálnym problémom,
dotýka sa všetkých členov spoločnosti, a nie
iba tých, ktorí ich užívajú. Verejnosť vytvára
prostredie, v ktorom sa drogám darí, preto
je zodpovednosť na pleciach nás všetkých.
Nikola Kokiová

Za zdĺhavé vybavovanie sociálnych
štipendií môžu aj študenti

Vysokoškolskí študenti každý rok riešia financovanie svojho štúdia. Mnohí z nich sú v zlej
finančnej situácii a nemajú ani na základné školské potreby. V takom prípade môže pomôcť
sociálne štipendium.
trvalého bydliska viac ako 30 kilometrov.
Ak menej, maximálna výška štipendia je
230 eur. Nárok na pomoc majú len denní
študenti s trvalým pobytom na Slovensku.
„Sociálne štipendium nemôžeme uznať
v prípade, ak žiadateľ už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo
študuje v prvom stupni štúdia a v takomto stupni už dosiahol vzdelanie. Ďalej, ak
študuje študijný program dlhšie, ako je jeho
štandardná dĺžka,“ priblížila referentka pre
sociálne štipendiá Mária Mojšová. Písomnú
žiadosť podávajú študenti na určenom formulári a s dokumentmi potrebnými k vypočítaniu štipendia. O to môžu požiadať len
tí, ktorí študujú na jednej vysokej škole a v
jednom študijnom odbore. Všetky potrebné informácie sú na hlavnej internetovej
stránke univerzity.

Študentom prekáža byrokracia a
doba čakania

V

tomto akademickom roku
na KU požiadalo o sociálne
štipendium 1093 študentov.
Chcú tak využiť peňažnú pomoc štátu, ktorej podmienky určuje ministerstvo školstva. Aby bolo
štipendium študentovi schválené, musí
spĺňať sociálne kritériá, ktoré sa posudzujú.
Rodinné príjmy by sa v tomto prípade
mali približovať k hodnote životného minima.Výpočet výšky finančnej pomoci berie
do úvahy celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Okrem žiadateľa ide najčastejšie o rodičov, súrodencov, starých rodičov, ale aj iných, vzdialenejších príbuzných. Minimálna výška štipendia je 10 eur,
maximálna 275 eur, ak je škola vzdialená od
foto: Veronika Matejová

Za najväčšie negatívum považuje viacero
študujúcich množstvo času, ktoré zaberie
vybavovanie a schvaľovanie štipendií. „Je to
veľmi komplikované. Toľko behania, ako
keby človek žiadal o životný úver. Čakacia
doba na odpoveď, ktorá je mnohokrát negatívna, je pridlhá,“ myslí si študentka
Miroslava Balážová. Podobný názor má
Ivana Vreštiaková: „Podľa mňa je to dosť
dlho, čakať na odpoveď 60 dní.“
Iní študenti vidia problém v posudzovaní žiadostí či nastavení podmienok. „Nemám na štipendium nárok, a to len kvôli
tomu, že matka pracuje za minimálnu mzdu.
Takže sme asi bohatí. Za to však nemôžu
pracovníčky, ktoré to vybavujú,“ tvrdí Eva
Ďubeková. Nájdu sa však aj pozitívne reakcie. Daniela Tkáčiková si pochvaľuje
rýchlosť vybavenia a podania potrebných

informácií. Dobrý prístup a ochotu referentiek podať vysvetlenie považuje za hlavné
plus Pavol Hudák. Naopak, prekážajú mu
špekulanti, ktorí sociálne štipendium zneužívajú. „Pomoc poberajú aj tí, ktorí na ňu
v skutočnosti nie sú odkázaní. Napríklad
ich rodičia sú živnostníci a priznávajú minimálne príjmy. Problémom je aj fakt, že ak
podá študent žiadosť v septembri, schvália
mu ju niekedy v novembri. Peniaze dostane v decembri. Kto takúto finančnú podporu nutne potrebuje, má problém dovtedy
vyžiť,“ hovorí Pavol Hudák.

Každý študent je posudzovaný
individuálne

Referenti považujú spracovanie sociálnych
štipendií za náročný proces. Najmä preto,
že každý je posudzovaný osobitne. Správny
poriadok im určuje lehotu 60 dní na vybavenie žiadosti odo dňa jej doručenia.
„Našou snahou je žiadosti riešiť dostatočne
rýchlo pri dodržiavaní predpísanej vyhlášky
a ďalších právnych úkonov. Študenti však
sami prispievajú k predĺženiu vybavovania,“ konštatuje Mojšová. Najčastejšie podľa
nej zabúdajú doložiť všetky potrebné doklady, odovzdávajú chybne vyplnené formuláre, nepoznajú základné informácie
o spoločne posudzovaných osobách, telefonicky zaťažujú referentov alebo nedodržujú
úradné hodiny.
Pri výpočtoch sa referenti riadia vyhláškou
ministerstva školstva. Niektorí študenti
však požadujú, aby KU vyvíjala tlak na
zmenu hranice priznania sociálnych štipendií. „Apelovať na zmeny vo vyhláške môžeme iba v pripomienkovom konaní, no
záleží na ministerstve, aké bude jej konečné
znenie,“ dodala Mojšová.
Jozef Gruchalák
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TÉMA: Sociálne problémy študentov

Pokus o samovraždu je často
volaním o pomoc

So psychológom Jurajom Holdošom z katedry psychológie, ktorý zároveň pôsobí v Poradenskom
centre Katolíckej univerzity , sme sa rozprávali o psychike mladých ľudí, prekonávaní stresu, ale aj
dôvodoch, pre ktoré si študenti siahajú na život.
Každý človek občas prežíva obdobia
plné stresu a nervozity. Prečo niektorí
ľudia reagujú striedaním nálad, zmenami v zmyslovom konaní, rôznymi úzkosťami alebo dokonca pokusmi o samovraždu?
Prvou príčinou je určitá genetická predispozícia. To, že sme skôr úzkostliví či neurotickí, máme z veľkej časti zdedené po svojich rodičoch. Druhou príčinou je špecifické
prostredie, v ktorom sa nachádzame. Keď
sa mladý človek odrazu ocitne mimo domova, často nemá dostatočnú sociálnu oporu.
Niekto zase nevie zvládnuť nároky štúdia
a stres počas skúškového obdobia na vysokej škole.
Postihujú mladých ľudí psychické problémy v dôsledku toho, že sú akousi rizikovou skupinou, ktorá sa voči negatívnym
faktorom nevie správne brániť?
Zrejme to bude práve tým, že sú mladí. To
znamená, že dospievajú a ich psychika sa
ešte stále vyvíja. Stretávajú sa so situáciami,
s ktorými sa nikdy predtým nestretli. Ale
nemôžeme povedať, že by sa v iných vekových kategóriách duševné problémy vyskytovali v menšej miere.
Ide predovšetkým o to, že mladí ľudia
sú pomerne citliví. Vo väčšine prípadov je
to tak, že sa človek jednoducho potrebuje
len vyrozprávať. Alebo potrebuje v niečom poradiť a tým si akoby utvrdiť svoje
myšlienky. Všetko záleží na tom, ako je človek motivovaný, psychológ je pri rozhovore
len akýmsi sprievodcom.
S akými psychickými problémami sa
u mladých ľudí najčastejšie stretávate?
Najčastejšie sú to stresové, vypäté situácie.
Keď príde skúškové obdobie, je toho na
študentov odrazu veľa a nevedia si správne
zorganizovať čas. Veľmi často prichádzajú
s problémami týkajúcimi sa rodinných či
partnerských vzťahov. Ďalšou témou je
vnímanie seba samého, sebadôvera, rôzne
fóbie alebo smerovania k depresii.
Za psychológom však ľudia nechodia
len vtedy, keď majú duševný problém.
Prídu, lebo potrebujú viac poznať svoju
osobnosť či pochopiť svoje emócie. Je to
predovšetkým o sebarozvoji. Sme poradenským pracoviskom, nie sme pracoviskom
klinického psychológa alebo psychiatra.
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Koľko ľudí počas mesiaca využije možnosť navštíviť psychologickú poradňu
na univerzite?
Za mesiac nás navštívi v priemere 20 ľudí,
ale sú mesiace, keď je toto číslo omnoho
vyššie. Poradenstvo je pre študentov aj absolventov univerzity bezplatné a každý deň
tu nájdu niekoho zo psychológov. Môžu si
dohodnúť osobné stretnutie, využiť anonymnú SOS linku, na ktorú odpovedáme
denne od 20:00 do 24:00 či on-line poradenstvo na psychologickaporadnaku.sk.

“Keď príde skúškové
obdobie, je toho na
študentov odrazu veľa
a nevedia si správne
zorganizovať čas.”
Študentov však vieme odporučiť aj k týmto
odborníkom.

Znamená to, že mladého človeka občas
ovládnu silné pocity bezmocnosti, aj keď
za nimi nie je žiadny závažný aspekt,
ako napríklad tragická udalosť?
Veľmi často sú za pocitmi mladých ľudí skryté skúsenosti so zlým rodinným prostredím,
s rozbitými vzťahmi, s alkoholizmom alebo
dokonca s týraním a zneužívaním v minulosti. Samozrejme, vtedy tu nejaká trauma
je, ale nie je to vždy pravidlom. Niekedy je
človek tak konštantne úzkostný, že stresové
situácie jednoducho nezvládne. Každý má
síce trému, lenže u niekoho môže byť taká
silná, že mu zabráni podať výkon, aký by
za normálnych okolností zvládol. S oboma
typmi problémov však vieme pracovať.

Aký veľký vplyv môžu mať psychické
problémy na samotné štúdium? Môže
byť spúšťačom takýchto ťažkostí izolovanosť od blízkych, nedostatok priateľov
a osobnej podpory?
Keď má človek príliš veľkú trému, naozaj
mu to zabraňuje podať adekvátny výkon.
Sú ľudia, ktorí majú aj silnú sociálnu fóbiu.
Vtedy sa spoločne snažíme nájsť nejaké
cesty, ako by tento človek mohol fungovať
efektívnejšie. Predstavme si, že je možno
prvý raz ďaleko od rodiny, kde sa s nikým
nepozná. To môže mať na jeho psychiku zlý
dopad.
Nie každý je taký typ, že sa na druhý
deň zoznámi s polovicou študentov. Z tohto
pohľadu je záťažový hlavne prvý ročník.
Niektorí študenti odídu zo školy ešte skôr,
než začne skúškové obdobie, a to len preto,
lebo majú veľké obavy.

V publikácii Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012, ktoré vydáva Národné centrum zdravotníckych informácií, sa píše, že podiel hlásených samovrážd ľudí vo veku od 20 do 29 rokov
bol 13,1 %, no počet hlásených samovražedných pokusov ľudí v tomto istom
veku bol až 27,9 %. Prečo mladý človek považuje samovraždu za východisko zo svojich problémov?
Samovraždy tu vždy boli a vždy budú. Niektoré štatistiky uvádzajú, že samovražda
je po nehode druhou najčastejšou príčinou smrti mladých ľudí. Ak pokladajú
samovraždu za jediné východisko, sú za
tým duševné problémy, ktoré sa stupňujú,
až ľudia nevidia iné riešenie. Každým prípadom sa to však líši. Rozhodne je dobré
o tom hovoriť a robiť niečo pre to, aby sa to
neopakovalo. Možno v mnohých prípadoch
foto: Veronika Matejová

by naozaj stačilo, keby ľudia vyhľadali pomoc, pretože vždy je nejaké riešenie.
Je väčšie riziko, že človek, ktorý sa raz
o samovraždu pokúsil, skúsi to znova,
alebo práve naopak, zmení to jeho pohľad na krízu, ktorú prežíval?
Pokus o samovraždu môže znamenať zvýšené riziko, že človek sa o ňu pokúsi znova.
U niekoho však môže vyvolať natoľko zlú
skúsenosť, že to už nikdy v živote nebude
chcieť urobiť.
Ľudia, ktorí samovraždu prežijú, môžu
reagovať rôzne. Nedá sa jednoznačne odhadnúť, ako sa zachovajú, keď sa nejaká
ťaživá situácia zopakuje. Na druhej strane,
množstvo pokusov o samovraždu je v skutočnosti akýmsi volaním o pomoc. A takíto
ľudia nechcú zomrieť. Snažia sa upozorniť,
že nastal určitý problém, chcú, aby si to
ľudia okolo nich všimli.
Takže samotný postoj mladých ľudí
k samovražde býva často veľmi protichodný.
Jeden z mýtov o samovraždách hovorí, že
človek, ktorý o tom rozpráva, to nikdy neu-

“Nie každý je taký typ,
že sa na druhý deň
zoznámi s polovicou
študentov. Z tohto
pohľadu je záťažový
hlavne prvý ročník.”
robí. Ale nie je to pravda. Povedal by som,
že väčšina ľudí, ktorí samovraždu plánujú,
o tom aj hovoria. Možno to povedia ako
vtip, ale hovoria o tom. Už to je dôkaz, že
o pomoc priam žiadajú. Samovražda býva
výsledkom skratového správania, ale tiež
môže byť dlhodobo pripravovaná. Nedá sa
síce predpovedať, no existujú isté varovné
signály, ktoré by sme si všetci mali všímať.
Ako si teda čo najlepšie udržíme psychické zdravie v rovnováhe?
Najdôležitejšie je mať zmysel života, neuzatvárať sa do seba, rozprávať o svojich
pocitoch či udržiavať optimizmus. Veď vysoká škola by mala byť najkrajším obdobím života mladého človeka, pretože je
v ňom veľa slobody a pomerne málo zodpovednosti. Je tu priestor na čerpanie
vedomostí, spoznávanie ľudí i zábavu. Je
smutné, keď sa toto prostredie pre niekoho stane priam desivým miestom, plným
stresu a nepochopenia. Takých ľudí treba
predovšetkým osloviť a rozprávať sa s nimi.
Simona Adamcová

Poradenské centrum pomáha
aj študujúcim matkám
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) poskytuje svojim
študentom a absolventom komplexnú pomoc v najrôznejších
životných situáciách. Využíva na to priestory v areáli univerzity, kde
sa nachádza Poradenské centrum KU.
Koordinátorka centra Katarína
Markovičová, nám predstavila jeho
priestory a služby: „Poradenské
centrum vzniklo v akademickom roku
2011/2012 s cieľom, aby na jedno
miesto prichádzali študenti s rôznymi
otázkami či ťažkosťami.“
Cieľom poradenského centra je
poskytovanie kariérového, psychologického, sociálno-právneho poradenstva a poradenstva pre študentov so
špecifickými potrebami. Nájdeme tu aj
miestnosť, kde študujúce matky môžu
nechať svoje ratolesti s inými členmi
rodiny alebo so svojou opatrovateľkou.

Bezplatné služby

Sociálno-právne poradenstvo pomáha
osobám v ťažkej životnej situácii riešiť
ťažkosti, v ktorých sa ocitli. Služba
je určená osobám, ktoré hľadajú
možnosti riešenia ich zložitej sociálnej
či finančnej situácie. Informácie zo
sociálnej a právnej oblasti sú poskytované a sprostredkované študentom
bezplatne.
Kariérové poradenstvo je komplexný prístup k jednotlivcom, ktorý
zohľadňuje všetky aspekty osobného,
profesionálneho a sociálneho života.
Pozostáva z informačných a poradenských služieb, ktoré sa zameriavajú na
uplatnenie sa na trhu práce. V poradenskom centre sa realizujú aktivity
pripravujúce na vstup na trh práce.
,,Najväčší dopyt je práve po kariérovom
poradenstve. Študentov zaujíma, kde
sa môžu uplatniť, prípadne chcú zistiť,
čo môžu vylepšiť počas štúdia, aby boli
žiadanejší na trhu práce,“ povedala
Markovičová.
Súčasťou služieb, ktoré centrum
poskytuje, je SOS linka psychologickej pomoci, 0917 224 662. ,,Študenti
mávajú ťažkosti, s ktorými si nevedia
poradiť a potrebujú ich riešiť čím skôr.
Preto funguje táto linka v nočných
hodinách od 20:00 do 24:00,“ ozrejmila
Markovičová.

Študujúce matky

KU poskytuje študujúcim matkám
v poradenskom centre zariadné

priestory, kde počas prednášok môžu
nechat dieťa s doprovodom iného člena
rodiny, prípadne svojej opatrovateľky.
V miestnosti určenej špeciálne pre
študentov – rodičov s deťmi môžu
svoje deti prebaliť, zohriať im stravu,
nakŕmiť ich. Miestnosť je možné
využívať každý pracovný deň do
16:00, v utorky a stredy do 17:00,
v inom čase po dohode. Okrem
využívania týchto priestorov môže
študentka – matka požiadať dekana
fakulty o dištančnú metódu štúdia.
Dištančnú metódu štúdia môže dekan
študentovi udeliť po porade s vedúcim
katedry iba v odôvodnených prípadoch, medzi ktoré patria aj študentky
– matky s deťmi do 3 rokov.
A aký je názor študentky – matky
na dištančnú metódu štúdia? „Podľa
mňa si dištančné vzdelávanie na
Slovensku zatiaľ len hľadá svoje
miesto, zo zahraničných skúseností
však môžeme usudzovať, že to nebude
trvať dlho. Je to jeden z dôsledkov
globalizácie spoločnosti, ľudia sa už
nemusia ,sťahovať za vzdelaním´,“
hovorí študentka – matka, podľa ktorej
dištančné vzdelávanie nemusí so sebou
automaticky prinášať izolovanosť.
„Vďaka veľkým možnostiam internetu
je to len iný druh komunikácie
a spolupráce. Dištančné vzdelávanie
s využitím internetu podľa môjho
názoru prináša množstvo výhod,
z ktorých možno spomenúť: efektivitu
a účinnosť, pomerne nízke náklady,
mať svoj čas pod kontrolou, vhodná
forma pre postihnutých, vhodná forma
pre matky s malými deťmi.“
Oslovená študentka však zároveň
poukazuje na nevýhody dištančného
štúdia. Jednou z nich je rast zaťaženia –
matky sa môžu pri niektorých častiach
učiva cítiť bezradne. „Môže im chýbať
priamy kontakt s vyučujúcim, ktorý
by im daný problém objasnil. Okrem
preberanej látky tiež musia zvládnuť
aj mnohé ďalšie problémy,“ dodáva
študentka.
Natália Játyová
11

REPORTÁŽ

Putovanie za pivom

Oktoberfest je najväčšou ľudovou slávnosťou na svete. Ročne sa na nej vypijú milióny pív
a zjedia tony klobás. Kým ženy snívajú o Paríži, každý správny chlap chce navštíviť bavorské
pivné slávnosti.
Šesť miliónov návštevníkov

N

aša cesta na Oktoberfest
začína ráno na železničnej
stanici v Passau. Vlakom to
do Mníchova trvá hodinu
a pol. Je nás deväť, kupujeme si výhodný skupinový lístok. Znamená
to, že by sme sa mali držať pokope. S Bulharom Ilianom však dostávame skvelý nápad. Vchádzame do obchodu, aby sme si nakúpili pivá a trošku potrénovali.

Cvičenie na stanici

Vychádzame z predajne a zisťujeme, že
zvyšok skupiny už v čakárni nie je. Ideme
na nástupište. Do odchodu vlaku zostáva
minúta.
Vlak stojí na poslednej koľaji. Utekáme
podchodom, zvoní mobil. „Už sme v podchode, hneď sme pri vás,“ lapám po dychu.
„V akom podchode? Vlak je na prvej koľaji,
vpravo od nástupišťa.“ Zanadávam a utekáme späť. S plechovkami v rukách vyzeráme, akoby sme bežali štafetu.
Sme asi dva metre od dverí, keď sa vlak
pohne. Bežím popri ňom a stláčam modré
tlačidlo. Márne. Dvere na rozbehnutom
nemeckom vlaku sa určite neotvoria. Koniec. Posledný dych míňame na sériu nadávok a výkrikov v slovenčine a bulharčine.
O niekoľko sekúnd sa k nám priblíži
dvojica mužov. Sú oblečení normálne, takže sa spamätávame, až keď vyberú preukazy. Chcú vidieť doklady. Slovák a Bulhar,
kto iný!
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Vracajú nám pasy. Pýtame sa ich, kedy
ide ďalší vlak do Mníchova. „Asi o hodinu,“
potešia nás policajti. Máme však problém
– náš lístok sa už vezie na Oktoberfest a
nový je drahý.
Nestrácame čas a zháňame ľudí na ďalší
lístok. S regionálnym bavorským tiketom
môžeme cestovať piati po celej spolkovej
krajine všetkými druhmi hromadnej do-

História najväčšieho pivného sviatku sa
začala písať 12. októbra 1810. Na oslavu
sobáša budúceho kráľa Ľudovíta I. s princeznou Terezou von Sachsen-Hildburghausen sa v Mníchove zorganizovali veľké
dostihy. Išlo o mimoriadne vydarené podujatie, preto sa ho Bavori rozhodli opakovať
každý rok. V roku 1880 sa začalo na festivale predávať pivo. Z jednodňových dostihov sa v priebehu dvoch storočí stali
najväčšie pivné slávnosti na svete.
Zaujímavosťou je, že Oktoberfest sa
začína každý rok koncom septembra a trvá
dva týždne. Je to kvôli počasiu. V októbri
sa zvykne pokaziť. Od roku 1950 prebieha
otvorenie vždy v sobotu na poludnie výstrelmi z dvanástich mažiarov. Potom nasleduje narazenie sudu starostom Mníchova so slovami: „O`Zapft is!“ (Je narazené!).
Prichádzame na Theresienwiese (Terezinu lúku) a zostávame trochu zaskočení.
O Oktoberfeste sme si nikdy nerobili ilúzie, no pohľad na státisíce ľudí s neistým
krokom, obrovské kolotoče, stovky stánkov
a niekoľko gigantických stanov nás trochu
sklamal. Máme pocit, že sme na obrovskom
jarmoku. Za vstup sa neplatí, a tak okamžite
začíname prúdiť s davom. Vyhýbame sa

“Oktoberfest sa otvára
v sobotu na poludnie
výstrelom z dvanástich
mažiarov. Potom
nasleduje narazenie
sudu mníchovských
starostom.”
pravy. Do pol hodiny zorganizujeme zaujímavú skupinku. Slovák, Bulhar, Nigérijčan,
nemecká dôchodkyňa a akási bojazlivá
dievčina.
Konečne sa vezieme do Mníchova. Že
sme zo strednej alebo východnej Európy
a mierime na Oktoberfest, to je vo vlaku
každému jasné. Prezrádza nás fľaša vodky
na stole a Ilianova bulharská angličtina.

opitým skupinkám. Prevažne ide o Írov,
Nemcov a Angličanov. V priebehu dvoch
týždňov sa tu premelie viac ako šesť miliónov ľudí.
foto: boston.com, xaxor.com

Pred tým, ako si dáme prvé pivo, rozhodneme sa vyskúšať horskú dráhu. Má tri
lopingy za sebou. Jazda vyjde na 10 eur, ale
stojí za to. Urobili sme dobre, že sme na kolotoče išli na začiatku, a nie po pár pivách.

Pivu rozrážajú cestu gorily

Zo zábavnej časti Terezinej lúky sa
premiestňujeme na miesto, kde národy
súťažia o to, kto je väčší korheľ. Míňame
stovky stánkov so suvenírmi a tradičnými
bavorskými pochúťkami, akými sú klobása
Weisswurst či Leberkäse im Semmel (sekaná v žemli).
Vchádzame do jedného z obrovských
stanov. Vstup je zadarmo. Netrúfam si
odhadnúť, koľko ľudí je vo vnútri. Určite
niekoľko tisíc. Sedia za drevenými stolmi,
skáču po nich alebo sa tackajú pomedzi.
Ilian končí už pri vchode. Obrovský esbéeskár ho nechce pustiť dnu s batohom.
Ako keby tušil, že v ňom má fľašu vodky.

Neoblomného Nemca na chvíľu zabavia
dievčatá a Ilian sa dostáva dnu so všetkým,
čo potrebujeme.
Spolu je tu štrnásť stanov. Každý patrí
inému mníchovskému pivovaru. Niekoľko
ich je obrovských, ostatné sú menšie. Medzi
tie najznámejšie patria Paulaner, Augustiner, Lőwenbrau či Hippodrom. Sú plné turistov, ale aj Bavorov v typických krojoch s
názvom Lederhosen a Dirndl.
Niekto prechádza davom a bezočivo
odstrkuje ľudí. Je to pätica goríl, ktorá robí
koridor pre čašníčku s pivami. Asi 40-ročná
žena v kroji s blond vrkočmi nesie po päť
litrových krígľov v každej ruke. Nechápeme,
ako ich môže udržať. Litrový krígeľ sa na
festivale volá Maß. Všetky pivá sú výlučne
mníchovské a kvôli Oktoberfestu sa varia o
čosi silnejšie.
Rýchlo zisťujeme, že dostať sa k pivu
nie je vôbec jednoduché. „Ak chcete pivo,
musíte sedieť za stolom,“ zrúkne na nás
statná Bavorka. Sme bez šance. Keď sa
stany ráno otvoria, do niekoľkých minút sú
plné. „Bavori pijú toľko piva, aby neochoreli. V minulosti sa nákaza šírila vodou, tak
začali piť viac piva,“ zachytávam cestou zo
stanu útržok rozhovoru.
Opäť sme v nachmelenom dave pred
stanom. Všetci okolo sú opití a my si nevieme kúpiť pivo. Na zaplakanie.
foto: theatlantic.com

Medzi stanmi vidíme prázdne lavice.
Záhradný výčap je asi silné slovo, ale nám
je to jedno. Usadíme sa a konečne si objednávame. Litrový Maß stojí 10 eur. Už po
prvom nám začína dochádzať, prečo ľudia
prichádzajú do Mníchova aj z konca sveta.
Pivo je fakt silné. To znamená, že aj skúsený
Slovák je po troch krígľoch ako delo. Bulhar
Ilian sa po druhom zatacká niekde do davu

“Každý rok sa tu vypije
okolo 6 miliónov litrov
piva. Za jeden deň je to
skoro pol milióna
litrových pív. V roku
2011 padol rekord. Vypilo
sa 7,5 milióna litrov.”
a po niekoľkých sekundách ho strácam
z dohľadu.
Ocitám sa v stane Lőwenbrau. Začínam
sa predierať tisíckami tiel, aby som zistil, čo
je v strede a aká je tam atmosféra. Ľudia okolo mňa tancujú, spievajú, spia alebo zvracajú. Každý rok sa tu vypije okolo 6 miliónov litrov piva. Za jeden deň je to skoro pol
milióna litrových pív. V roku 2011 padol rekord. Vypilo sa 7,5 milióna litrov.
V strede stanu nie je nič zaujímavé. Stretám Poliaka. Koho iného? Rozpráva obstojne po česky. Zložíme sa po 5 eur a kúpime si
Maß. Po štvrtom pive mi začína byť jedno,
kde som a ako sa vrátim späť. Tlačenica
a ťažký vzduch ma však omrzia. Mierim
ku vchodu. Nachádzam zvyšky pôvodnej
deväťčlennej skupiny. Všetci sú ešte schopní kráčať. Našťastie sa z nich nestali Beer
Corpses (pivné telá – alebo teľatá?). Tak sa
označujú opilci, ktorých museli oživovať
záchranári. V roku 2012 ich bolo osemsto.

Pojazdná ZOO

Vonku je už tma. Postupne sa dávame
dokopy a premýšľame o odchode. Ubytovať
sa v Mníchove počas Oktoberfestu si
vyžaduje dobré kontakty alebo značnú
sumu peňazí. My sa chceme vrátiť do Passau. Dúfame, že stihneme predposledný
vlak. Pred úplne posledným nás vystríhali.
Ide naň väčšina ľudí a každý so sebou ťahá
opicu. Súprava sa vtedy mení na cestujúcu
ZOO. Dochádza k výtržnostiam a násiliu.
Na ilustráciu pár štatistík: tento rok sa na
Oktoberfeste zranilo viac ako 400 ľudí, polícia zatkla viac ako 700 osôb a údajne došlo
k dvom znásilneniam. Nikto nezomrel.
Stále nám chýba Ilian. Už je preč tri hodiny a má vybitý telefón. Neradi by sme ho
nechali napospas vrcholiacemu pivnému
šialenstvu. Vyzerá to tak, že nebudeme mať
na výber. „Je to Bulhar, nejako sa vynájde,“
padá rozhodujúce slovo. Odchádzame.
Z davu sa vynára Ilian. Vyzerá strašne.
„Ani neviem ako som sa stratil. Druhé pivo
ma zostrelilo. Sadol som si na obrubník a
čakal, či neuvidím niekoho z vás. Už nemám
ani peniaze. Poriadne som sa bál. Všetci
sa na mňa tak čudne pozerali,“ vysvetľuje
zúbožený Ilian.
Straty a nálezy sú tiež zaujímavou kapitolou. Ročne sa tu nájdu stovky zväzkov
kľúčov, pasov, dokladov, mobilov... Vždy sa
stratí niekoľko desiatok detí, občas nejaká
zubná náhrada a dokopy asi 50 000 eur v
hotovosti.
Cesta na stanicu je veselá. Do Passau
odchádzame predposledným vlakom. Všetci, čo sú v ňom, idú z Oktoberfestu. Vo
vagóne sa pije a dokonca aj fajčí. Za celú
dobu sa sprievodca neodváži ani nakuknúť
do vagóna. Všetci sme unavení ako po celodennej šichte v bani. Máme však za sebou
zážitok, na ktorý budeme spomínať minimálne dovtedy, kým ho netromfneme na
niektorom z budúcich Oktoberfestov.
Miroslav Gejdoš
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ERASMUS

1 - Zákutia historického
jadra Rigy sú architektonicky porovnateľné
s tými vo Viedni či
v Petrohrade.

Erasmus v Rige očaril aj
našich študentov

2 - Matriošky. Na každom
rohu, všetkých veľkostí
aj tvarov. Ruské
hranice sú predsa
blízko.

Riga je hlavným a zároveň najväčším mestom Lotyšska. Centrum mesta je zapísané v zozname
pamiatok UNESCO a svojou skvostnou secesnou architektúrou môže konkurovať európskym
metropolám ako sú Viedeň či Petrohrad. Práve sem sa na Erasmus vybrali traja naši
študenti – žurnalisti.

S

imona Plávková, Samuel Vaterka a Ján Meľuch sú dôkazom
toho, že na študijný pobyt v
zahraničí nikdy nie je neskoro.
Na konci štvrtého ročníka sa
rozhodli, že spoločne pocestujú do Rigy.
Len tak. Spontánne. Ján túžil po Erazme už
dlho, ale nemal odvahu ísť sám. Rovnako
váhavá bola aj Simona. Samuel zas nad
štúdiom v zahraničí nikdy nerozmýšľal, ale
k spolužiakom sa bez váhania pridal.
„Uvedomil som si, že v podstate
nedokážem definovať presné dôvody, pre
ktoré na Erasmus nechcem ísť, tak som tam
nakoniec šiel, nech ešte v rámci vysokej
školy zažijem niečo nové. Skúsenosti sa vždy
zídu,“ hovorí Samo. Zároveň však dodáva, že
študentom by odporučil vycestovať skôr a v
piatom ročníku sa sústrediť na diplomovku
a začínajúcu kariéru.

Kde tá Riga vlastne je?

Všetci traja už boli za hranicami Slovenska, takže oznámenie o študijnom pobyte
v Lotyšsku ich okolie prijalo pozitívne. Často
sa však stretli s otázkou, kde tá Riga vlastne
je. „Toto bola asi najčastejšia reakcia mojich
priateľov a známych. Len ma utvrdila v tom,
že turizmus do krajín bývalého ZSSR nie
je pre Slovákov,“ sklamane konštatuje Ján,
ktorého, naopak, východné krajiny vždy
lákali. „Západ žije až príliš konzumným
14

spôsobom života,“ dodáva. S tým súhlasí aj
Simona: „Riga bola hromadné rozhodnutie
v kombinácii s túžbou navštíviť krajinu,
ktorá nie je natoľko mainstreamová, uznávaná a oceňovaná. Práve o to výraznejšie
dobrodružstvo prináša.“ Samuel zas vždy
sníval o návšteve severskej krajiny, navyše
tu sa dohovorí anglickým jazykom, čo mu
vyhovuje.
Všetci traja priznávajú, že pred odletom
toho o Rige veľa nevedeli. Lotyšsko vnímali
ako súčasť Pobaltia, krajinu, s ktorou sme
kedysi boli súčasťou východného bloku
a dnes patríme do EÚ. To, aká Riga naozaj
je, mali možnosť zistiť už krátko po letných
prázdninách. Zbalené kufre, dlhé lúčenie
s blízkymi. Svoj sen budú na Riga Teacher
Training and Educational Management
Academy žiť až do januára.

Na východe nič nové

Kto by čakal, že vysoká škola v Rige sa
bude od tých našich líšiť markantne, mýli
sa. Študijný systém je rovnaký ako u nás.
Študuje sa päť rokov, bakalárske štúdium
trvá tri roky, magisterské dva. Taktiež tu
funguje kreditový systém. Zmenou oproti
našim pomerom je, že záverečná práca
musí obsahovať minimálne 50 percent
zahraničných zdrojov. Ján to však neberie
negatívne, skôr naopak. „Považujem to za
výzvu. Študentovi takto práca naozaj niečo

dá, minimálne sa zlepší v anglickom jazyku.“
Treba však podotknúť, že naši študenti
nepokračujú v Rige v odbore, ktorý študujú
na Slovensku. Žurnalistiku tu vymenili za
psychológiu. „Keďže neštudujeme náš odbor, neviem presne zhodnotiť, aký je tu
pomer praxe a teórie a či sú budúci lotyšskí
novinári adekvátne pripravení. Čo ma ale
prekvapilo je, že sa neučíme nič exaktné,
skôr debatujeme a prenechávame priestor
komunikácii,“ dodáva Simona.
Ako je to s vykrytím finančných nákladov? Viacerí študenti, ktorí sa Erasmus
pobytu zúčastnili, tvrdia, že príspevok z
grantu nevystačí. Ten pokryje približne
tri štvrtiny všetkých nákladov. Rovnako to
vidia aj naši študenti v Rige. „Aj napriek
snahe univerzity a oddelenia pre mobility
dať nám čo najvyšší grant treba povedať,
že nie je postačujúci. V zmluvách je to
ošetrené slovom ,príspevok´, čiže Erasmus
nie je preplácaný, je to len pobyt, na ktorý
dostanete príspevok,“ konštatuje Samuel
a dodáva: „Výška nášho grantu je slušná,
no faktom je, že po odpočítaní leteniek,
nákladov na prepravu v rámci Rigy
a ubytovania, nám v rozpočte zostanú asi
štyri eurá na deň. No bežný denný nákup,
ktorý v sebe zahŕňa raňajky, desiatu, obed,
olovrant a večeru nás vyjde asi na sedem
eur.“ Podľa Jána každý študent potrebuje „pár drobných aj na kultúru, umenie
foto: Simona Plávková

3 - Dôležité miesta
v centre Rigy si môžu
turisti pozrieť aj z
obľúbených výletných
ľodiek.

4 - Rieka Daugava, Rížský
dóm a Lanový most.
Najznámejšie dominanty
lotyšského hlavného
mesta.

a spoločenský život. „Ak chcete niečo
precestovať a spoznať okolie, bez peňazí sa
nezaobídete. Ak by som bol celý semester
o chlebe a vode, nikam nechodil a necestoval, nešiel na Vianoce domov, grant by mi
možno vystačil,“ uvažuje Ján.

Pulzujúce a krásne mesto

Keď už spomíname kultúru a spoločenský
život – Riga je moderná metropola, ktorá
návštevníkom ponúka pestrú paletu
možností, kde sa zabaviť či kultúrne vyžiť.
Potešia sa milovníci architektúry, divadla
či vážnej hudby. Taktiež je tu veľa galérií,
múzeí či obchodov známych i menej známych značiek. Simone mesto učarovalo,
hlavne Národná opera s množstvom zliav
pre študentov. Fotoaparát si prišiel na svoje,
rovnako ako jej záľuba v móde. Za zmienku
stoja aj parky, v ktorých sa dá stráviť nejeden pekný deň. Jánovi sa zapáčili aj zámky, skanzeny a prírodné rezervácie mimo
mesta.
Veľkým lákadlom je aj more. Z Rigy je to
do letoviska Jurmala len približne 30 kilometrov. Podľa Samuela je však kultúrne vyžitie na individuálnej šikovnosti študenta,
aj keď koordinátori a miestni študenti
nikdy neváhajú poradiť a pomôcť.
„Podniky a kluby majú rôznu úroveň.
Od najlacnejších krčmičiek a barov až po
reštaurácie, kde biedny ,erazmák´ v živote
nevkročí,“ hovorí o živote v meste Ján.
Všetci traja sa zhodujú v tom, že v Rige
sa pije. A nie málo. Podgurážení obyvatelia mesta vraj bývajú v ranných hodinách
veľmi dotieraví a vyvolávajú šarvátky.
„Lotyši nezaprú slovanskú mentalitu
foto: Simona Plávková

5 - Od roku 1863 punúka
zázemie pre všetky
významné kultúrne
udalosti. Lotyšská
národná opera.

a vedia sa dobre baviť,“ myslí si Ján.
Podľa Samuela však tomuto trendu zatiaľ
nepodľahli: „My nepijeme skoro vôbec, až
na jedno pivko týždenne.“ Viac ako pivo
však chalanom učarovali ženy. „Ešte sa mi
nestalo, že by som kráčal cez Staré mesto
a viac ako minútu by mi nejaká pekná žena
nevbehla do cesty,“ priznáva Samuel.

“Riga kombinuje krásu
Krakowa a úzke uličky
talianskych mestečiek,
mostíky a kanály
pripomínajú Benátky.
V pekných uličkách
Starého mesta sa človek
ľahko zatúla. Širšie
centrum však nezaprie
charakter socialistických
krajín.”
Odvrátená strana mince

Riga, ktorá sa zdá byť rajom pre študentov,
má však aj svoju odvrátenú tvár. Problémy
veľkomesta badať podľa Jána hlavne v doprave. „V čase turistickej sezóny, ale aj
mimo nej, je všade mnoho ľudí, áut, dopravných prostriedkov. Preplnené ulice.

6 - Turisticky najvyhľadávanejší pohľad na
Rigu z Kostola sv. Petra
s vežou vysokou
123 metrov.

Dopravné prostriedky meškajú, no chodia
pomerne často.“ Osobitú mentalitu majú
aj miestni obyvatelia. „Na prvý pohľad sú
prísni, tvrdí. Málo sa smejú a cestu k nadväzovaniu priateľstiev si hľadajú ťažko.
Keď sa však ľady prelomia, vedia byť milí
a ústretoví. Počiatočným neúspechom sa
netreba nechať odradiť,“ opisuje Ján svoju
skúsenosť.
S akými nepríjemnosťami sa stretla
Simona? „Keďže nebývame na internáte,
nemizne mi mlieko z chladničky a aj chlieb
mám väčšinou celý. Problémom sú peniaze,
ale to je asi typická slovenská odpoveď.
Lotyšské ceny sú približne na úrovni slovenských, ale tým, že bývame v hlavnom
meste, sú logicky o niečo vyššie.“ Samuel
ako prispôsobivý tvor nemá podľa vlastných slov problém s ničím. Dohovoriť sa tu
nie je žiadny problém. „Základy angličtiny
ovládajú aj babky na trhu, a ak nie, bez
problémov sa dohovoríte aj ruštinou,“
dopĺňa Ján.
Všetci traja zhodne tvrdia, že Erasmus
je pre nich obrovským zážitkom a skúsenosťou. „Štúdium v zahraničí je pozitívum, nech ste kdekoľvek. Vymaníte sa zo
stereotypu domáceho univerzitného prostredia a skúsite niečo nové. Pobyt mimo
domu vás naučí omnoho väčšej samostatnosti, nehovoriac o zážitkoch, ktoré vás
čakajú kdekoľvek vo svete. Nevýhodou
môže byť snáď len to, ak zvolená škola
úplne nespĺňa vaše predpoklady a kritériá.
Preto treba vyberať o to starostlivejšie,“ vyzýva Ján ostatných študentov.

Nikola Kokiová
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ROZHOVOR

Študentom žurnalistiky chýba
kontakt s realitou

„Témy ležia na chodníku, treba ich len zbierať a chodiť s otvorenými očami,“ povedal
v rozhovore pre ZUMAG riaditeľ Centier spravodajstva Rozhlasu a televízie
Slovenska (RTVS) Lukáš Diko.
Rozhovor vedieme krátko po konkurze
do spravodajského tímu RTVS, počas
ktorého ste sa pokúsili nájsť nové
talenty na katedre žurnalistiky. Myslíte
si, že škola naučí študentov to, čo potrebujú v praxi?
Škola nenaučí a nepripraví na všetko, čo
potrebuje novinár v praxi. Každý si však
z nej môže zobrať toľko, koľko sám uzná
za vhodné. Keď niekomu na škole záleží,
tak ho naučí viac. Keď niekomu na tom
nezáleží a chodí do školy iba preto, aby
chodil do školy, tak mu nemusí dať vôbec
nič a nemusí byť vôbec pripravený na prax.
Sám viem, keďže učím aj na vysokej škole,
že študenti, ktorí nikde nepracujú, neprichádzajú dokonale pripravení pre prax.
Čo im chýba?
Kontakt s realitou. Technické zručnosti sa
dajú naučiť rýchlo. Hlasová príprava sa
tiež dá naučiť. Ale kontakt s realitou, s tým,
ako sa dnes spracúvajú reportáže, ako sa
pracuje so zdrojmi, ako sa vyberajú témy a
čo je dôležité pri spracovaní reportáže – to
dnešným študentom žurnalistiky chýba
najviac.

Vyučujete na bratislavskej katedre
žurnalistiky. Ako by ste porovnali
študentov z obdobia vášho štúdia a
teraz?
Mám pocit, že študenti sa dnes menej
zaujímajú o dianie okolo seba. My sme sa
zaujímali a rozoberali politiku či ekonomiku. Mám pocit, že je to rýchlosťou života,
že doba je povrchná. Na jednej strane
študenti vedia povedať, že politika je dobrá
alebo zlá, majú svoj názor, ale nevedia
dostatočne argumentovať „prečo“. Prečo je
politika zlá. Prečo sa im nepáči. Jednoducho, nie sú ponorení do informácií. Netýka
sa to len politiky, ale všetkých oblastí
a všetkých tém.
Pred rokom ste nastúpili do vedenia
spravodajstva RTVS. S akými ideami
ste prichádzali?
Vo verejnoprávnej televízii sa má robiť
najlepšie spravodajstvo. Stále robíme
všetko pre to, aby to tak bolo.

Aké zmeny nastali počas tohto obdobia?
Veľké, ale idú pomalšie, ako som si myslel.
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“Na jednej strane
študenti vedia povedať,
že politika je dobrá
alebo zlá, ale nevedia
dostatočne argumentovať
prečo.”
Prečo?
V každej inštitúcii to funguje asi tak, že veci
sa ťažšie realizujú, keďže je tam zabehnutý
istý zvyk. Ľudia sú na niečo zvyknutí
a veľmi ťažko sa to mení.
Môžete pomenovať najväčšie zmeny?
Zmenili sme vizuál spravodajstva a zlepšili
jeho obsah. V hodnotení objektivity televízneho spravodajstva sme sa za
rok posunuli zo štvrtého miesta na druhé
a zlepšili sme sa o šesť percentuálnych
bodov. Zmenili sme aj vizuál športu, pracujeme na novom počasí. Teraz sme spustili

nové špeciálne správy pre nepočujúcich,
o ktoré sme sa dlho snažili, ale podarilo sa
to až od začiatku októbra. V rozhlase sme
kompletne zmenili zvukovú grafiku. Prvoradý je pre nás obsah. Spustili sme novú
analytickú rozhlasovú reláciu.
Aké ďalšie zmeny čaká spravodajstvo
RTVS?
Dúfam, že bude stále lepšie, kvalitnejšie
a stále vysoko hodnotené.

Niektoré reportáže v Správach RTVS
trvajú viac ako dve minúty. Máte časovú
hranicu reportáže?
Vôbec nie, nemáme žiadnu časovú hranicu.
Špecificky som povedal, že keď si to téma
zaslúži, nech má aj štyri minúty. Mohli ste
to napríklad vidieť, keď bola naša americká korešpondentka Alena Taranová v Detroite po krachu mesta. Jej reportáže mali
štyri minúty. Ale boli to príspevky, ktoré
takú dĺžku uniesli. Keď je reportáž dobre
spracovaná, môže byť pokojne aj dlhšia.
Nemôže sa v nej potom divák stratiť?
Keď sa v nej divák stratí, tak nie je dobrá.

foto: Veronika Matejová

Prečo majú správy v ostatných televíziách vyššiu sledovanosť?
Ich primárnym cieľom je sledovanosť.
Zatiaľ čo naším primárnym cieľom je kvalitný obsah a cezeň získanie sledovanosti. Na jednej strane sa môžeme tváriť,
že budeme úplne kvalitní, ale bez divákov nemá žiadna televízia význam. My
sa snažíme prilákať diváka trošku iným
spôsobom ako komerčné televízie.

Prečo sa nezameriavate na kriminalitu,
vraždy a nehody ako ostatné televízie,
ktoré na tom zakladajú svoje spravodajstvo?
Myslím si, že verejnoprávne spravodajstvo
sa má zaoberať vážnymi témami, ktoré sú
blízke ľuďom a ktoré ich trápia. Nielen politikou, ale aj tým, z čoho má človek vyžiť, či
ako riešiť nezamestnanosť.

poradiť redaktorovi, aby tému spracoval
dostatočne pútavo, aby sa divák nenudil.
Nehovorím, že to má byť kino, ale v televízii pútavá forma lepšie priblíži dôležitý
obsah. Jednoducho, keď nie je reportáž
spracovaná dobre, tak diváka skôr unudíte
ako zaujmete, a potom nevníma ani obsah.

Aké by malo byť ideálne spravodajstvo?
Určite by v ňom malo byť všetko podstatné

Aká je vaša predstava vedúceho televízneho spravodajstva?
Mal by byť rozhľadený a dravý. Mal by
rozumieť témam, ktoré spracúva a na
ktorých pracuje. Či už ide o editora alebo
šéfa, mal by mať veľmi široký rozhľad
a mal by byť schopný dobre spracovať
text. Zároveň by však mal byť schopný

foto: Veronika Matejová

Čo by mal spĺňať správny novinár?
Mal by byť profíkom a mal by dodržiavať
etické zásady. Vnímať na prvom mieste
diváka alebo poslucháča, pre ktorého robí,
a nie seba. Mal by byť človekom, ktorý si
tému najprv naštuduje, až potom o nej
rozpráva. Čo je najdôležitejšie, aby mal
pokoru a vnímal moc, ktorú má v rukách
a nezneužíval ju.

Môže sa človek novinárom stať alebo sa
ním musí už narodiť?
Niekto sa ním stane a niekto sa ním narodí.
Vrátim sa k tomu, čím sme rozhovor začali. Dá sa v škole naučiť byť
novinárom?
Niekto je talent od prírody a niekto sa to
pri veľkej drine vie naučiť. Nielen v škole,
ale aj praxou sa dajú získať skúsenosti a schopnosti, aby bol človek dobrým
novinárom. Keď má človek talent, je to
úplne ideálne a ide to rýchlejšie.

Čo si myslíte o spravodajstve, ktoré v
súčasnosti produkujú komerčné televízie?
Je to spravodajstvo, ktoré by som ja nerobil a ani som ho nerobil, keď som bol v
komerčnej televízii. Ale komerčná televízia
má za cieľ upútať divákov a ak to spĺňa
svoj účel...

Ako by ste porovnali svoju prácu v RTVS
a v Markíze?
Je to iné. V súkromnej firme idú veci určite
ľahšie a rýchlejšie, lebo sa rozhodnete
a môžete ich zrealizovať, pokiaľ máte
podporu vedenia. Naopak, v RTVS musíte
počítať s tým, že narábate s verejnými
prostriedkami. Musíme robiť verejné obstarávania a zverejňovať zmluvy. To sú ale
zákonné obmedzenia, ktoré rešpektujem a
podľa nich sa správam.

a aktuálne týkajúce sa ľudí a zároveň
zahrňujúce, čo je dôležité pre spoločnosť.
Samozrejme by v ňom malo byť spravodajstvo zo zahraničia či ekonomiky.

Lukáš Diko
Do pozície riaditeľa Centier spravodajstva RTVS nastúpil v októbri 2012. Po zmene organizačnej
štruktúry začal šéfovať celému
spravodajstvu, športu a publicistike. Od roku 2009 pôsobil
ako šéfredaktor spravodajstva v
televízii Markíza. V minulosti bol
redaktorom SME, rádia Twist,
televízie TA3 a BBC.

Čo by ste odporúčali budúcim
novinárom?
Aby sa zaujímali o to, čo sa deje okolo
nich. Je to určite jedna z najdôležitejších
vecí, lebo je pod tým zahrnutý všeobecný
prehľad a aj to, čo vyžaduje prax. Zaujímavé témy ležia na chodníku, len ich treba
zbierať a chodiť s otvorenými očami.
Veľký problém vidím v tom, že potenciálni redaktori si myslia, že témy sú len o
zasadnutí v parlamente. Tak to nie je. Dnes
sme napríklad išli z Bratislavy do Banskej Bystrice a po ceste hovorím kolegovi
„aha, téma“. Okolo R1 stavajú nový plot.
Prečo tam nie je náš redaktor s kamerou a
neurobí reportáž o tom, že behali do cesty
diviaky, koľko to stálo a tak ďalej? To sú
naozaj veci, ktoré možno človek berie iba
tak, ale pre novinára je to vždy téma.

Katarína Gočová
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Dracula 2.0

Za vynikajúcim mystickým románom Historička (Ikar, 2006) stojí známa
americká spisovateľka Elizabeth Kostovova.
Pre všetkých obdivovateľov upírích príbehov, filmov, dokumentov či písomných
zmienok, ktoré sa čo i len okrajovo dotýkajú upírskej kliatby Vlada Tepesa, je táto
kniha správnou voľbou. Hlavným faktom,
ktorý milo prekvapí na práci Kostovovej

„Román prekvapí tým,
že príbeh Draculu
zobrazuje bez
zbytočnej patetickosti.“

Elizabeth Kostovova

Táto 48-ročná autorka, úspešná absolventka univerzity v Yale a držiteľka titulu
MFA na univerzite v Michigane, si za tento
rozpracovaný román vyslúžila Hopwoodovu cenu. O naozaj kvalitnej práci a talente
tejto dámy hovorí aj približne 20 000 predaných výtlačkov na Slovensku.
Mnohí priaznivci tenkých knižiek, ktoré
zhltnú za jeden večer pri zmrzline, tento
román asi veľmi nepoteší, keďže jeho 600
strán svedčia o skutočnej prepracovanosti.

je, že sa snaží zobraziť príbeh Draculu bez
zbytočnej patetickosti. Túto slávnu postavu
poznáme všetci, ale veríme skutočne v jej
existenciu? Zrejme nie a dnešný racionálny svet nám to ani nedovoľuje. Kostovova
zasadila príbeh do prostredia vysokej školy,
vedcov, historikov, ktorí v duchu apoštola
Tomáša veria len tomu, čo vidia a čo môžu
racionálne podchytiť, v lepšom prípade
zaarchivovať. Dielo predkladá čitateľovi rébus, vďaka ktorému má šancu preniknúť do
stáročia až tisícročia ukrývaného tajomstva.
Vďaka Kostovovej sa stávame svedkami vedeckého pátrania a aj tí najväčší odporcovia
histórie pochopia príťažlivosť tohto poslania. Román nie je klasickým Stokerovským

príbehom, ktorý sa nám hlavne spája s Draculom v literatúre. Autorka v ňom využila
dynamickosť, modernosť a dala mu svojráznu autentickosť.
Príbeh sa začína roku 1972 v Amsterdame. Šestnásťročná hrdinka objavuje v
knižnici svojho otca jeho korešpondenciu
a starú knihu s čistými stranami a jedinou
kresbou draka v strede. Listy sú adresované neznámemu čitateľovi a odkrývajú
príbeh z dávnej minulosti o temnej postave Vlada Ţepeşa „Narážača“, kniežaťa zo
starobylého Valašska. Mladá hrdinka sa
vydá po stopách svojho otca, ktorý počas
doktorandského štúdia pátral na vlastnú
päsť a takmer prišiel o život. Rovnako aj
jeho dcéra sa pokúša odhaliť upírsky mýtus
Vlada „Narážača“, ktorý sa v 15. storočí sa
preslávil neľútostným bojom proti Osmanskej ríši.
V texte sa stretávame so zaujímavými
informáciami a faktami, s ktorými autorka
pracovala naozaj presvedčivo a pravdivo.
Veľmi zvláštny je aj odkaz na začiatku knihy,
kde spisovateľka ďakuje svojmu otcovi za
vyrozprávanie týchto príbehov a o to väčšiu
tajomnosť to vyvoláva. Čitateľ však musí
byť trpezlivý a pozorný pri svojom čítaní,
pretože sa ľahko môže stať, že sa stratí.
Kniha sa výborne číta hlavne večer alebo
v noci, pretože tá atmosféra skutočne stojí za
to, aj keď sa možno budú diať zvláštne veci.
Zuzana Budzáková

ELEKTRIČKA
S RASŤOM

KAŽDÚ STREDU OD 19.30
na www.pulzradio.ku.sk
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foto: gorila.sk

Alchýmia zvykov

Vďaka zlozvykom sa nad istými vecami ani nepozastavujeme.
Napríklad také umývanie zubov, viazanie šnúrok, ohrýzanie
nechtov. Ide to akosi automaticky, podvedome.

Najlepšie kniha
roka 2012 podľa
The Wall Street
Journal a Financial
Times

Tridsaťštyriročná Lisa Allenová začala
fajčiť a piť v šestnástich. Väčšinu svojho
života bojovala s nadváhou. V jednom zamestnaní nevydržala ani rok a začali
ju prenasledovať vymáhači pre desaťtisícový dlh. Dnes je z tejto ženy štíhla,
energická žena s neuveriteľnou kondíciou, zamestnaná v grafickom štúdiu.
Zvyky môžu mať pre nás v prvej chvíli
celkom zanedbateľný význam. Časom sa
však odzrkadľujú na našom zdraví, výkonnosti a úspechu.
Autor knihy Sila zvyku (Tatran, 2013)
Charles Duhigg dlho študoval výskumy z
oblasti zvykov. Píše, že ak pochopíme, ako
zvyky fungujú, môžeme ich veľmi ľahko
zmeniť a využiť vo svoj vlastný prospech.
Eugen trpel viac ako desať rokov
poruchou pamäti. Nedokázal si nič zapamätať dlhšie ako minútu. Pri jednej
terapii prekvapil doktorku, keď sa v jeho

novom dome pýtala, kde je kuchyňa. Povedal, že netuší. „Potom sa Eugena opýtala, čo by urobil, keby bol hladný. Vstal,
išiel do kuchyne, otvoril skrinku a vzal si
oriešky.“
Naše zvyky z nás robia to, čím sme,
píše autor vo svojej knihe. Dobrou
správou je, že zvyky sa dajú meniť. Tou
zlou, že na to nie je univerzálny recept.
Podľa Duhigga majú všetky dobré i zlé
zvyky rovnaký mechanizmus fungovania:
„Na začiatku je podnet, ktorý mozgu hovorí, že má prepnúť do automatického
módu, ktorý zvyk má vykonať. Potom nasleduje rutina – fyzická, duševná, emočná.
Nakoniec prichádza odmena, vďaka ktorej
sa tento proces v mozgu uloží. Postupne
sa táto slučka – podnet, rutina, odmena
– stáva viac a viac automatickou.“
Duhiggov bestseller je strhujúcim rozprávaním podloženým mnohými vedeckými
poznatkami. Prináša úplne nový uhol
pohľadu na náš život, ktorý je plný zvykov. Autor podrobne rozoberá, kedy a prečo si ľudský mozog zakladá rutiny, ako
mu v tom pomôcť alebo ako tomu aspoň
čiastočne brániť. Kniha nie je príručkou,
ani kuchárkou na lepší život. Skôr je akýmsi poučením ako svoje zvyky formovať
a tým formovať aj celý svoj život.
Klára Baranová

Knižné tipy

Lev Nikolajevič
Tolstoj:
Smrť Ivana Iľjiča

Novela vyšla v roku 1886, takže akákoľvek
spojitosť s Leninom sa vylučuje. Tolstoj
v novele majstrovsky zachytil psychický
prerod človeka, sedliacky život povýšil
nad ten aristokratický. Ivan Iľjič je prokurátorom v Petrohrade a celý život sa
snaží mať všetko, čo považuje za správne
a vznešené. Ku koncu života, keď umiera
na rakovinu žalúdka však zistí, že materiálne statky a postavenie nie sú zárukou šťastného života.
foto: martinus.sk, gorila.sk, brandigg.de

Ivan Kolenič:
Zuzana povedala

Básnická zbierka slovenského básnika
a prozaika vyšla v roku 2007. Kolenič
v diele zachytil témy bežného života, typicky sa nevyhýbal alkoholizmu, drogám,
prostitúcii či abstinenčným príznakom.
Básne sú nasýtené realizmom, zobrazujú
najvšednejšie ľudské útrapy a súženia.
Autor sa na nič nehrá a proklamuje tu
celú svoju tvorbu – konvenčnosť v umeleckej literatúre nahrádza strhujúcou
úprimnosťou.

Vyliezol z okna
a zmizol
Počas letných mesiacov sa na
policiach našich kníhkupectiev
objavil nový bestseller Storočný
starček, ktorý vyliezol z okna
a zmizol (Ikar, 2013). Ide o
prvotinu Švéda Jonasa Jonassona.
Kniha sa skladá
z dvoch časových
línií. Hlavný
hrdina Allan
Karlsson dovŕši
sto rokov a
rozhodne sa
utiecť z domova
dôchodcov.
Cestou sa však
dostane do
rôznych situácií, ktoré sa vyhrotia až
do kriminálnej roviny. Pomedzi ne
autor vkladá príbehy, do ktorých je
akčný starček bez osobného pričinenia
zainteresovaný. Pri výbere čerpá Jonasson zo skutočných, ale trochu prifarbených historických udalostí a tak sa
Karlsson ocitá v spoločnosti Harryho
Trumana, Stalina či Mao Ce-tunga.
Jonsson vytvoril charakter hlavnej
postavy tak, aby zvládala negatívne
udalosti, ktoré sa okolo nej dejú a premieňala ich na humor. Allan Karlsson
dáva knihe vtipný až satirický ráz. Aj
bez vzdelania je múdrym človekom. Vie
zostrojiť atómovú bombu a pritom je
taký skromný, že si ani neuvedomuje
dôležitosť tohto faktu. Autor do neho
vložil jedinečné vlastnosti, ktoré ho
udržiavajú pokojným, rozvážnym a
veľmi bystrým. Napriek jeho odporu
k politike sa starček neustále dostáva
do politických situácií, dokonca je ich
kľúčovou osobnosťou.
Autor priznal, že bol ovplyvnený
vojakom Švejkom od Jaroslava Haška:
„Nemôžeme s istotou povedať, či bol
Švejk najhlúpejší človek prvej svetovej
vojny, alebo bol jediný, ktorý rozumel
tomu, o čo vtedy išlo. To isté môžeme
povedať o Allanovi.“
Britský Independent označil Jonassonovu knihu za „literárnu senzáciu
desaťročia“. Román bol preložený do
štyridsiatich jazykov. Do roku 2013 sa
po celom svete predalo päť miliónov
výtlačkov. Na motívy knihy sa pripravuje aj film, ktorého režisérom je Švéd
Felix Herngern. Hlavnú úlohu v ňom
stvárni herec Robert Gustafsson.
Barbora Ďuračková
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FILM
77 dní

Krstný otec

Nadčasová klasika

Marlone Brando
ako don Vito
Corleane.

Nepredvídateľné situácie, fascinujúci dej, zaujímavé zápletky.
Vo filmovom spracovaní svetoznámeho románu Krstný otec sa
prekrýva svet najmodernejších technologických zázrakov
s feudálnym svetom násilia a krvnej pomsty.

A

utorom románu je Mario Puzo, americký spisovateľ a filmový scénarista talianskeho pôvodu, ktorý svoje romány píše pútavo, prekvapivo
a svojsky. Román vznikol v roku 1966
a o šesť rokov neskôr bol sfilmovaný v réžii
Francisa Forda Coppolu. Po dvoch rokoch
vzniklo pokračovanie Krstný otec II. a v
roku 1990 pod rovnakou taktovkou vznikla
aj tretia časť tohto filmu. Snímka patrí
k jedným z najlepších diel svetovej kinematografie.

Dominantné herecké výkony

Dobrý výber hercov je nesmierne dôležitý.
To isté platí aj o Krstnom otcovi, ktorého dej
napĺňajú osudy a činy výborných hercov.
Hlavnú postavu stvárnil Marlon Brando,
ktorému úloha dona Corleoneho sadla ako
dobre ušitý oblek, teda typická rovnošata
hlavy klanu. Sicílčan, ktorý emigroval
do Ameriky, sa postupne stáva jedným
z najvplyvnejších kmotrov päťdesiatych
rokov.
Nástupcom váženého krstného otca sa
mal stať Sony Corleone, ktorého si zahral
James Caan. Všetci predpokladali, že práve
on sa stane novým vodcom klanu, no nitky
osudu sú spletité a nič, o čom existujú jasné
predpoklady, nie je skalopevné.
Najmladšieho syna dona Vitia, Michaela
Corleoneho, si zahral Al Pacino. Najmladší
Corleone si vždy stál za svojim názorom,
aj keď cena za jeho presvedčenie bola
20

niekedy privysoká. No osud, a najmä udalosti, ktoré ovplyvnia rodinné kruhy ukážu,
kto sa stane novým krstným otcom. Okolo
výrazných mužov sa vždy točia výrazné
ženy, a inak tomu nie je ani v Michaelovom
prípade. Kay Adams Corleone (Diana Keaton) je sprvoti iba frajerka. No zvodné čary
ženskosti ju vynesú až na post manželky

Hlavný príbeh sa odohráva v rozpätí rokov
1945 – 1955. Svet, ktorý ovládajú stávkové
kancelárie, odborové zväzy, hazardné herne,
pašerácke bandy a skupiny vydieračov, je
typickým obrazom povojnového života
v USA. Krstný otec zo svojej pozície vplýva
nielen na majoritu a politikov, ale rešpekt
a loajalitu mu preukazujú aj policajní dôstojníci a príslušníci tajnej služby. Don Corleone je hlavou rozmanitej rodiny, ktorej
úlohou je podporovať ho v každom rozhodnutí. Okrem početného rodinného kruhu
má don Vito aj veľké množstvo priateľov,
ktorým vždy pomáha v aktivitách, ktoré sa
mu zdajú prínosnými. S filozofiou krstného
otca, tak ako je vnímaná na Sicílii, v domove
mafie, sa spája priam posvätný vzťah.
Dej románu sa začína svadbou Corleoneho dcéry, na ktorej sa stretne väčšina
postáv z celej knihy, respektíve filmu.
Samotná dejová línia je pestro rozvetvená.
Divák sleduje osudy chránenca klanu, vzlety
a pády viacerých manželstiev, životné úspechy jednotlivcov, aj ich sklamania. Prekrýva
sa tu svet najmodernejších technologických zázrakov s feudálnym svetom násilia
a krvnej pomsty.
Nakrúcanie tohto mimoriadneho filmu
pritom trvalo len 77 dní. Točilo sa hlavne
v New Yorku, ale aj na Sicílii a v Los Angeles.
Okrem hercov filmu dominuje aj hudba, pod
ktorú sa podpísali renomovaní skladatelia
filmovej hudby, Taliani Ennio Morricone
a Nino Rota.

“Snímka Krstný otec
patrí k jedným
z najlepších diel
svetovej kinematografie.”

budúceho kmotra. Vzlet a pád jednej lásky
dotvára koloryt chladnokrvných rozhodnutí drsného sveta mužov. Michaelov postup na čelo klanu donúti Kay odísť.
Svet zločinu potrebuje okrem obchodu
a spoľahlivých zbraní aj spojencov na
strane zákona. Rodinu Corleoneovcov bráni
ich nevlastný syn. Tom Hagen (Robert Duvall), ktorého si Krstný otec Corleone osvojil ešte ako malého, sa v dospelosti stáva renomovaným právnikom, ktorý vďaka svojej
prezieravosti chráni jadro klanu pred zhubným vplyvom vyšetrovateľov a novinárov.

Zárukou kvality filmu sú aj Oscary. Za
prvú časť trilógie „zhrabol“ tri a za druhú
časť až šesť sošiek Akadémie filmových
umení a vied. Nielen vďaka nim sa Krstný
otec stal jedným z najúspešnejších filmov
svetovej kinematografie.
Marija Hekelj
foto: wallarc.com, vanityfair.com

Film, pre ktorý sa stavajú kiná
Sám priekopník trojrozmerného obrazu James Cameron skonštatoval, že ide o naozaj mimoriadne dielo.
Gravitácia režiséra Alfonsa Cuaróna priniesla zážitok, aký sme na plátnach kín ešte nevideli.

James Cameron o
Gravitácii povedal,
že je najlepším
vesmírnym filmom, aký bol kedy
natočený.

Dej filmu sa odohráva v najtmavších miestach šíreho vesmíru, kde pri zdanlivo rutinnej výprave uviaznu lekárka Ryan Stone
(Sandra Bullock) a veterán Matt Kowalski (George Clooney). Ich loď stroskotá
a dvojica ostáva odkázaná sama na seba.
Jediný možný spôsob návratu predstavuje
pokračovanie v ceste do hlbokého vesmíru.
Gravitácia nezaujme námetom, scenárom alebo originálnou myšlienkou. Snímka
triumfuje vďaka strhujúcej audiovizuálnej
stránke. Cuarón spoločne so svojím dvorným kameramanom Emmanuelom Lubezkým redefinovali moderný štýl natáčania

a zrúcali zaužívané spôsoby strihu. V súčasnej kinematografii, v ktorej americký
film obsahuje v priemere viac ako tritisíc
strihov, dokázali poskladať pompézny celok zo 165 záberov. Výsledkom je fascinujúca koláž obrázkov, ktorá v symbióze s monumentálnou hudbou prináša ohromujúci
zmyslový zážitok.
Príbeh, až na jednoduchú základnú dejovú kostru, prakticky absentuje, profilácia
postáv je rovnako matná. Úspech celého
projektu spočíva v kohézii videného a počutého, v dôsledku čoho ho nemá význam
sledovať inde než na kinoplátne. Jeho
rozľahlosť vystihuje nekonečnosť vesmíru
a vďaka režisérskym inovatívnym vychytávkam a Cuarónovej schopnosti orientácie v priestore prináša naozaj skvostné a mimoriadne realistické zobrazenie
prázdnoty a beztiažového stavu. Od čias
Cameronovho Avatara ide o najlepší 3D
produkt. Škoda absencie IMAX technológie
v slovenských kinách, pretože tá poskytuje
neporovnateľne kvalitnejší zážitok.
Gravitácia je „one woman show“ oscarovej Sandry Bullock (Splnený sen, Crash),

ktorá predvádza možno najlepší výkon
svojej kariéry. V dramatických a vypätých
situáciách ponúka širokú škálu emócií
a autenticky odzrkadľuje telesnú i psychickú
stránku človeka osamoteného v nekonečnom priestore. Záver, ktorý mohol všetko
pokaziť a ktorý sa aj v tomto prípade nezbavuje klišovitých prvkov, je vďaka Bullockovej fenomenálnemu výkonu, Cuarónovmu
impozantnému spracovaniu a najmä v poslednej dvadsaťminútovke megalomanskému soundtracku tým najsilnejším možným
ukončením. Hoci nijako prekvapujúcim.
Alfonso Cuarón potvrdil, že aj odklon
od moderných spôsobov a návrat k starým
tradíciám réžie a kamery môže divákovi
priniesť plnohodnotný a veľkolepý zážitok. Mexičan sa definitívne zaradil medzi
prelomových tvorcov v Hollywoode, pretože vytvoriť deväťdesiatminútový celok
s dvoma hercami, na úvod sedemnásť minút
dlhým záberom a vyvolať emócie bez hlbšieho príbehu a srdcervúcich scén, dokáže
len skutočný majster. Cuarónovi sa to podarilo.
Andrej Kuzmány

Kráľovná ľudských sŕdc

Najslávnejšia žena sveta. Krásna princezná z Walesu. Diana Spencerová. Jej neľahký život, odhodlanie
zachraňovať ľudské životy a najmä túžba byť milovaná a šťastná.

Zosnulá princezná
Diana bola
skutočnou osobnosťou a jej odkaz
je stále živý.

Film zobrazuje posledné dva roky Lady Diany po tom, čo opustila kráľovskú rodinu
a stiesňujúci život v Buckinghamskom paláci. Tieto roky prežila neúnavnou charitatívnou prácou a najmä milostným vzťahom s kardiochirurgom pakistanského pôvodu Hastanom Khanom. Práve to posúvalo Dianu do inej roviny života, jej kontakt
s deťmi bol limitovaný a do popredia sa
dostávajú osoby, na aké sme neboli zvyknutí z médií.
Cesta k tejto veľkej láske však nebola
jednoduchá a Dianu stála mnoho sĺz a utrpenia. Lady Dianu vo filme stvárnila Naofoto: tiexuejiaowa.com, covercity.net

mi Wattson, nominovaná na Oscara za filmy 21 Gramov a Nič nás nerozdelí. Naomi
sa podujala na neľahkú úlohu, intenzívne
pozorovala a študovala televízne rozhovory a zábery, aby zachytila pohyby tváre,
gestá a reč tela princeznej. Naveen Andrews si zahral kardiochirurga Hastana,
osudovú lásku princeznej. Snímku režíroval Oliver Hirschbiegel, pôvodom Nemec
(režíroval tiež známy nemecký kriminálny seriál Komisár Rex a film Pád tretej
ríše, ktorý bol nominovaný na Oscara).
Scenárista Stephen Jeffreys sa s princeznou osobne stretol a rozhovor s ňou bol
preňho inšpiráciou pri písaní filmu.
Hoci film zobrazuje menší úsek z jej
života, neuberá mu to na intenzite a dramatických okamihoch. Len okrajovo je zobrazený vzťah k synom, veľký rozmer vo
filme je venovaný spomínanej novej láske. Film sa radí k dráme, zobrazením
ľúbostného vzťahu dvoch odlišných ľudí,
ktorí majú spoločnú túžbu po záchrane
ľudských životov, nadobúda aj romantický
charakter. Vďaka srdečnému vystupovaniu a osobnej práci pre charitu a záchranu

životov Diana získala označenie „princezná
ľudských sŕdc“.
Tvorcovia filmu vychádzali z archívnych
materiálov, listov, konzultácií s odborníkmi a z rozhovorov s osobami, ktoré boli
princeznej blízke a ktoré sa s ňou stretli.
Zaujímavosťou je to, že korunný princ
Charles sa vo filme neobjavil. Tajné schôdzky, schovávačky, momenty plné sĺz, ale aj
romantických okamihov medzi chirurgom
a najslávnejšou, najsledovanejšou ženou
sveta, nenechali chladných ani novinárov.
Tí bez súcitu zasahovali do jej súkromia,
spolu s milencom musela unikať objektívom fotografov, a práve to jej spôsobovalo
neskutočné utrpenie.
Atmosféru filmu dokresľuje aj hudba,
ktorú vytvorili skladatelia David Holmes
a Keefus Ciancia. Ciancia vytvoril hudbu
aj pre film Spiderman 2 alebo Návrat do
Cold Mountain. Diana bola skutočnou
osobnosťou a jej odkaz je stále živý. Tragická autonehoda a smrť princeznej stále
vzbudzuje množstvo špekulácií a nezodpovedaných otázok.
Michaela Adamčíková
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HUDBA

T

ri mladé židovské sestry, Danielle, Este a Alana, vyrástli
na slnečnom pobreží kalifornského Los Angeles. Napriek tomu sa ich druhým
domovom stali Britské ostrovy, kde priazeň
fanúšikov aj hudobných kritikov získali ešte
pred vydaním debutového albumu Days are
gone.

Rodinný podnik Rockinhaim

Vzťah k hudbe nadobudli už v detstve, najmä zásluhou rodičov. Postupne zapájali dcéry do hrania v rodinnej kapele Rockinhaim,
s ktorou vystupovali na miestnych charitatívnych akciách. „Otec hral na bicie, mama
na gitaru, Este na basu a Alana na všetko ostatné,“ spomína Danielle, ktorá rovnako ako
jej mama hrávala počas koncertov na gitare.
Nemalý vplyv na nich zanechala aj
hudba, ktorá sa niesla izbami domu. Najmä
legendárny Rolling Stones či Fleetwod Mac,
ku ktorým ich často prirovnávajú. Sestry
ale popierajú, žeby práve táto skupina mala
zásadný vplyv na ich terajšiu tvorbu.
Základ, ktorý nadobudli v rodinnej
kapele, neskôr rozvíjali v školských projektoch. Pritom všetky tri sestry Haimové
sú inštrumentálne zručné. Vedia hrať na
niekoľko nástrojov. Najviac skúseností so
živým vystupovaním má prostredná Danielle, ktorá už skôr sprevádzala na ame-

rických pódiách dobre známu pesničkárku
Jenny Lewisovú. Najstaršia Este zasa
študovala etnomuzikológiu.
Spoločný projekt Haim rozbehli v roku
2006. Popri tom sa však venovali aj iným.
Zlom priniesol až minulý rok. Začali sa
naplno venovať vlastnej skupine. V tomto období nahrali aj prvé EP. Aj keď ho
zatiaľ oficiálne nevydali, je možné voľne
si ho stiahnuť z oficiálnej webovej stránky
www.haimband.com. Prvý singel Forever,
ktorý bol zverejnený a nachádza sa aj na
spomínanom EP, sa uchytil najmä vo Veľkej
Británii a Austrálii.

Žiarivé svetlo

Začiatkom tohto roka sa Haim umiestnili na
prvom mieste v prestížnej hudobnej ankete
BBC Sound of. „Haim sú skvelé muzikantky,
ich zápal je počuť z hudby a aj keď vyrastajú v 21. storočí, vedia písať pesničky po
starom,“ vyjadril sympatie sestrám DJ Huw
Stephens, ktorý cenu vyhlásil. Po ôsmich
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Shalom y’all

Jedna z najočakávanejších nahrávok tohto roka Days are gone
americkej dievčenskej skupiny Haim potvrdzuje retrotrend,
ktorým sa v poslednom období uberá hudobná sféra.
rokoch sa Haim stali prvou americkou skupinou, ktorá vyhrala túto anketu. Naposledy
sa to podarilo v roku 2005 skupine The
Bravery.
O poradí rozhodovalo 213 britských
hudobných kritikov a blogerov. Jej cieľom je
upozorniť na nové projekty pre nastavajúci
rok, ktoré v sebe ukrývajú veľký hudobný
potenciál. Toto ocenenie zvyčajne predchádza komerčnému úspechu.
„Anketa BBC Sound of bola spoľahlivým
ukazovateľom úspechu v posledných rokoch,“ uvádza britský The Guardian. Svedčia o tom aj mená tých, ktorí sa v nej v predchádzajúcich ročníkoch umiestnili na zlatých stupienkoch – Adele, Ellie Goulding
alebo Jessie J . Ten minuloročný, Michael Kiwanuka, bol so svojim debutom Home again
nominovaný na prestížnu Mercury Prize,
ktorá sa na britských ostrovoch udeľuje
za najlepší album pochádzajúci z Británie
a Írska.
Matt Wilkinson z britkého hudobného
týždenníka NME sa začiatkom roka vyjadril, že by nebol veľmi prekvapený, keby
sa po prvenstve v ankete Haim dostali do
širšieho povedomia verejnosti. Po rokoch
nudných indie kapiel sú žiarivým svetlom
na hudobnom poli. „Majú talent pre písanie
úžasne chytľavých singlov, sú zabijacky živá
kapela a ich komunikácia s fanúšikmi počas
koncertov je na míle lepšia ako pri väčšine
nových skupín. Je to vzácna a zaujímavá
kombinácia.“

Days are gone

Haim si po predchádzajúcich úspechoch
získavajú priazeň nielen čoraz väčšieho

počtu poslucháčov, ale stávajú sa objektom
záujmu pre iné, populárnejšie mená hudobnej brandže. V čase, keď pracovali na debutovom albume Days are gone, ich oslovil
hudobný producent James Ford s ponukou naspievať sprievodné vokály k piesni Do I wanna know? britských Arctic
Monkeys. Fordovu ponuku, ktorý sa v tom
čase produkčne podieľal na novom albume
„Monkeys“ AM, museli nakoniec odmietnuť
pre povinnosti spojené s nahrávaním vlastného debutu.
Ich debutová nahrávka ukazuje, čo
všetko sa dá dosiahnuť tvrdou prácou
a trpezlivosťou. Zároveň čaro osobnosti
trojice sestier vytvára okolo nich niečo
mystické. Akoby mali požehnanie pre to,
čo robia. Haim „je skupina mladých žien,
ktoré strávili roky života zdokonaľovaním
vlastnej práce a prekonávaním množstva
prekážok v snahe uspieť,“ píše Mike Powell
v jednej z recenzií na ich debut. Zároveň pripomína, že je to možno staromódny scenár,
ale v internetovej ére je veľké množstvo kapiel, ktoré premrhali svoju šancu tým, že sa
snažili strhnúť na seba pozornosť skôr, než
mali čo ukázať.
Napriek tomu, že Days are gone potvrdzuje hudobný návrat do minulosti, keď
mieša soft rock 70. a synth pop 80. rokov,
prvkami R’n’b poukazuje na to, že budúcnosť Haim sa nemusí výhradne opierať
o minulosť. „Pre túto chvíľu sú Haim rockovou kapelou, ktorá urobila jeden z najlepších popových albumov, ktoré môžete
počúvať po celý rok,“ jednoznačne konštatoval Hazel Sheffield z NME.
Jakub Habas
foto: nme.com, new.revolt.tv

Planéta Nohavica
Jeden človek, dva inštrumenty, tisíce divákov spievajúce jeho texty,
netíchnuce standing ovation. Piesne, v ktorých každý nájde kúsok seba.
Spočiatku to vyzeralo tak, že novembrová
kultúra na dolnom Liptove bude odkázaná
na unplugged koncert skupiny Smola a hrušky a na vypredaný hudobný projekt Hlasy
Richarda Müllera a kapely Fragile. Tí, ktorí
si lístok nestihli zadovážiť, napokon nemuseli zúfať. Napraviť chybu a obohatiť si život
kvalitnou hudbou, neprvoplánovými textami
a skutočne prežitým koncertom, mohli v polovici novembra. Do Ružomberka zavítal
Jaromír Nohavica.
Kto si myslí, že fanúšikovskú základňu
známeho pesničkára tvoria len päťdesiat-

Hity Ostravo bez rezkého rytmu akordeónu
či Když mě brali za vojáka bez sprievodu gitary by boli nahé ako stromy v zime. Stále
by však mali bohatú výpovednú hodnotu.
Zľudoveli tiež piesne Amerika, Kometa, Mám
jizvu na rtu či Mikymauz z albumu Mikymauzoleum, vydanom po neslávnych problémoch
s alkoholom.
Okrem desiatok songov sa podpísal aj
pod soundtrack k známemu filmu Rok ďábla
režiséra Petra Zelenku. Na ňom sa nachádza
aj známa Lásko, voníš deštěm. Text tejto
piesne, ktorou sa preslávil, napísal pre Mariu
Rottrovú. Originál pochádza od známej anglickej heavymetalovej skupiny Black Sabbath.

Katarzia

nici, mýli sa. Každý, kto má rád v textoch
pointu, smiech cez slzy, úprimný sarkazmus,
opis doby terajšej aj minulej, je priaznivcom
tohto známeho Ostraváka. Jeho koncerty
pravidelne navštevujú všetky vekové kategórie.

Folkový kolotoč

Neodmysliteľnou súčasťou Nohavicovej hudby sú gitara a harmonika. Podčiarkujú výpovede a robia jeho piesne charakteristickými.

foto:musicstack.com, redthreadmagazine.com,

Zaujímavostí okolo Jaromíra Nohavicu je
mnoho. Okrem iných aj to, že má svoju
planétku. Jej základné označenie je (6539)
Nohavica = 1990 QL. V roku 1990 ju objavili
vo hvezdárni Kleť a pomenovali ju na jeho
počesť. A to, že to so slovami Jarda naozaj vie,
potvrdzuje aj úsmevný fakt, že v roku 1997
získal titul majstra republiky v známej stolnej hre scrabble.
Ak sa vám pesničkárstvo páči, poteší vás
informácia, že slovenské folkové vody začala
prednedávnom mútiť hudobníčka Katarzia. Vlastným menom Katarína Kubošiová
prináša prostredníctvom svojich textov život,
lásku, sklamanie, hnev či radosť. Skromne,
len v sprievode gitary, no so zmysluplnými
textami si preráža vlastnú cestu hudobným
svetom. Piesne sa šíria internetom, kluby sa
plnia a v decembri by mal prísť darček v podobe debutového albumu.
Katarína Gočová

Passenger
All The Little Lights

Niekedy môže koniec priniesť
nový, oveľa lepší začiatok. V roku
2009 sa Passenger rozpadli a
každý sa vydal svojou cestou.
Frontman kapely Mike Rosenberg si ponechal umelecké meno
skupiny a viac fantázie upriamil do tvorby svojho albumu.
Oplatilo sa.
Singel Let Her Go sa držal
v rebríčkoch na prvých priečkach až v šestnástich krajinách.
Určite ste ho spolu s Holes začuli
aj v našich rádiách.
Album All The Little Lights
poteší vaše uši dvanástimi kvalitnými skladbami. Pri niektorých piesňach sa víly a škriatkovia pochytajú za ruky a pretancujú svätojánsku noc, pri
iných si zaspomínate na chaty,
táboráky a obhorené špekáčiky.
Mike vám bude spievať o zraneniach, láske, i o tom, čo nenávidí.
Song I Hate je ako jediný v live
verzii z vystúpenia. „Neznášam
festivalové toalety, a hlavne,
keď potrebujem ísť na veľkú
potrebu,“ nielen týmto výrokom
bavil fanúšikov na koncerte
v Londýne, kde záznam vznikol.
Rosenbergovi sa podaril
príjemný folk-rockový počin,
ktorému však chýba „nadupanosť“. Niektoré piesne
uložia na zimný spánok aj toho
najneposlušnejšieho medveďa.
Fakt, že tento britský spevák a
skladateľ strieda pódiá už od
svojich šestnástich rokov, je
citeľný. Nemožno poprieť, že
štúdiovka je umelecká, prepracovaná a dobre napísaná. Len sa
môže stať, že prestanete vnímať
a zapnete si kolekciu prevažne
melancholických nôt ako
uspávanku.
Lívia Šimčeková
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V ženskom tenise máme viac
talentov ako medzi mužmi
V minulom akademickom roku sme začali hľadať mladé slovenské talenty v rôznych športových
oblastiach. V tomto vydaní Zumagu sa bližšie pozrieme na nádejné hviezdy v hre kráľov – tenise.
súťaže. Premiéru vo Fed-Cupe si vybojovala
už ako 17-ročná a odvtedy stále patrí medzi
štyri nominované hráčky.

Chantal Škamlová

Kráske Škamlovej sa na
kurtoch darí

M

omentálne postavenie
slovenských tenistov a
tenistiek vo svetových
rebríčkoch jasne ukazuje, že dievčatám sa darí
omnoho lepšie ako ich mužským kolegom. Najvýraznejšie zo všetkých vyčnievajú Anna Karolína Schmiedlová a Jana
Čepelová, ktoré sú v rebríčku WTA v prvej
stovke. Za nimi nasledujú Petra Uberalová, Michaela Hončová, Chantal Škamlová
či Kristína Kučová, ktoré sa momentálne
nachádzajú v rebríčku WTA do 450. miesta.
Hľadať najlepšieho mladého tenistu na
popredných miestach je priam nemožné.
Najlepšie je na tom 20-ročný Jozef Kovalík, ktorý sa nachádza v rebríčku ATP na
335. mieste. Po obrovskej medzere nasleduje Filip Horanský, ktorý sa nachádza
na 602. pozícii.

Schmiedlová valcuje súperky

Najúspešnejšou slovenskou tenistkou do
21 rokov je 19-ročná Anna Karolína Schmiedlová, ktorá sa nachádza na 83. mieste.
Bojovná Košičanka sa na rozdiel od svojich
tenisových kolegýň dostala k „hre kráľov“
pomerne neskoro. Tenisu sa začala venovať
až v siedmich rokoch. Postupne sa začala
špecializovať na dvojhry a dnes patrí medzi
štyri najlepšie slovenské tenistky, hneď po
Dominike Cibulkovej, Daniele Hantuchovej
a Magdaléne Rybárikovej.
Medzi jej najväčšie úspechy z juniorských čias patrí účasť vo finále Roland
Garros v roku 2012 a víťazstvo na Majstrovstvách Európy družstiev spolu s Pe24

trou Uberalovou a Natáliou Vajdovou.
Po úspechoch v juniorskej kategórii sa
odhodlaná Košičanka rozhodla uspieť aj v
ženskej kategórii. Doteraz má na svojom
konte sedem víťazných turnajov ITF v dvojhre. K Schmiedlovej úspechom môžeme
zaradiť aj štart v slovenskom Fed-cupovom
družstve.

Čepelová stálou členkou
Fed-cupového tímu

Druhou najlepšou mladou tenistkou je Jana
Čepelová. Momentálne sa nachádza tesne
na konci prvej stovky najúspešnejších
tenistiek sveta. Podobne ako Schmiedlová,
aj Čepelová pochádza z Košíc. Narodila sa
do tenisovej rodiny, kde sa „bielemu športu“
venujú všetci. „Keď som mala päť rokov,
nastúpila som na svoj prvý žiacky turnaj, v
siedmich som svoj prvý turnaj vyhrala a keď
som mala osem, tak som zvíťazila na Majstrovstvách Slovenska v turnaji Hľadáme
tenisových olympionikov,“ spomína na prvé
skúsenosti s tenisom Jana Čepelová.
Šikovná východniarka patrila k najlepším juniorským tenistkám na svete. Svoj
potenciál predviedla najmä v roku 2010,
keď spolu so Chantal Škamlovou triumfovali v juniorskej štvorhre na Australian Open.
Rovnaký úspech zopakovala slovenská
dvojica na Majstrovstvách Európy juniorov, kde sa jej podarilo vyhrať aj v singli.
Úspešný rok 2010 zavŕšila na Olympijských
hrách mládeže, kde v dvojhre skončila tretia a v debli si spolu so Škamlovou vybojovali striebro. Úspechy z juniorských čias
si tenistka preniesla do najvyššej ženskej

Spolu s Janou Čepelovou sa v juniorských
súťažiach darilo aj 20-ročnej Chantal
Škamlovej pochádzajúcej z Banskej Bystrice. Tenistka si na svoje športové začiatky
spomína už len matne: „Viem len to, že na
tenisový kurt ma priviedol môj otec. Na
začiatkoch sme hrali na kurte aj piati a brala
som to ako zábavu.“ Medzi jej najvýraznejšie
úspechy patrí víťazstvo vo štvorhre junioriek na Australian Open po boku Jany
Čepelovej. Spolu s ňou získala aj prvenstvo na Majstrovstvách Európy do 18 rokov. Na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy do 16 rokov vyhrala v singli,
tretia skončila na Majstrovstvách Európy
do 18 rokov a vo štvorhre tu zvíťazila. V lete
si pripísala na svoje konto prvý výraznejší
úspech medzi seniorkami, keď zvíťazila
na ITF turnaji v poľskej Varšave. „Na finále
som nastupovala po semifinále nabudená.
Fúkal silný vietor, ale vyrovnala som sa s
tým lepšie ako súperka. O mojom víťazstve
som v druhom sete za stavu 5:2 už nepochybovala a z prvého titulu medzi ženami
som mala obrovskú radosť,“ prezradila
svoje pocity z prvého seniorského titulu
Škamlová.

Kovalíkova kariéra sa rozbehla
slušne

Najúspešnejším slovenským mladým tenistom je momentálne Jozef Kovalík. Zverenec
trénera Miroslava Grolmusa počas prestávky medzi jednotlivými zápasmi cestuje
štyrikrát do týždňa do Trnavy. Tu sa spolu
s trénerom pripravujú na ďalšie turnaje.
Zvyšok týždňa strávi Kovalík v bratislavskom Národnom tenisovom centre. Tenista z hlavného mesta má za sebou zopár
turnajov, ktoré počas svojej profesionálnej
kariéry vyhral. Medzi jeho najvýraznejšie
úspechy patria tituly v dvojhre na turnajoch ITF kategórie Futures v srbskom meste
Sokobanja, v meste Kiseljak v Bosne a Hercegovine či na domácej pôde v Tatranskej
Lomnici. Po boku Filipa Horanského získali
bronz vo štvorhre na Olympijských hrách
mládeže v Singapure v roku 2010.
Simona Ivančáková

foto: sporty.dnes24.sk

Nová sezóna NHL
priniesla niekoľko
noviniek
Kanadsko-americká hokejová liga (NHL)
vstúpila do 96. sezóny. Môžeme sa
v nej tešiť na tradične kvalitné zápasy,
hviezdne výkony Slovákov a na niekoľko
zmien v pravidlách a organizácii.

Kvalifikáciu futbalisti
zbabrali
Futbalová reprezentácia má za sebou desiatu kvalifikáciu na
záverečný turnaj majstrovstiev sveta alebo Európy. O tom, že
na šampionát v Brazílii nepostúpime, rozhodli straty bodov so
slabšími súpermi.
Po úspešných rokoch 2008 – 2010
a Majstrovstvách sveta v Južnej Afrike
sa slovenský národný tím vrátil do
svojich klasických pozícií európskeho
priemeru. V apríli 2012 sa funkcie
reprezentačného trénera vzdal Vladimír Weiss a na najdôležitejší post
zasadla dvojica Stanislav Griga - Michal Hipp. Ako sa ukázalo, táto voľba nebola správna. Žreb kvalifikácie na MS 2014 nám do skupiny G prisúdil Grécko, Bosnu a Hercegovinu, Lotyšsko, Litvu a Lichtenštajnsko.

Minuloročná jeseň začala
rozpačito

Kvalifikácia na juhoamerický šampionát odštartovala v septembri 2012
pre naše farby remízou 1:1 v Litve.
Lichtenštajnsko a Lotyšsko sme dokázali poraziť 2:0, resp. 2:1. Najlepší
výkon sme predviedli na bratislavských Pasienkoch proti Grécku. Množstvo šancí sme však nevyužili a z ihriska
sme odchádzali po nešťastnej prehre
0:1. To bol moment, keď sa naštrbila
psychika hráčov, realizačného tímu aj
fanúšikov.
Druhá časť kvalifikácie sa začala
hrôzostrašne. V Žiline s Litvou, ani vo
Vaduze s Lichtenštajnskom sme nedokázali zvíťaziť a uhrali sme iba výsledky 1:1. Okrem straty reálnej šance
na postup mrzeli fanúšikov výkony
celého družstva, ktoré sa výrazne líšili
od tých, ktorými sa hráči prezentujú
vo svojich kluboch. Prezident SFZ Ján
Kováčik sa rozhodol rázne konať a s
tandemom Griga – Hipp ukončil spoluprácu. V júli tohto roku sa na post
trénera národného tímu dostal bývalý
foto: Jaroslav Maliňák

československý reprezentant a kormidelník MFK Košice Ján Kozák.

Kozák prišiel neskoro

Nový tréner sa nerozhodol pre
revolúciu a šancu dal rovnakým hráčom ako jeho predchodcovia. Zmenil však atmosféru v kabíne. Zápasy
s Bosnou a Hercegovinou, najlepším
celkom skupiny, boli z našej strany
výrazne lepšie a aktuálne trinásty tím
sveta podľa rebríčka FIFA sme v Zenici zdolali 1:0. Gólom Hamšíka sme
vyhrávali aj v druhom zápase v Žiline.
Bosniakom sa podarilo zápas otočiť,
no Slováci zanechali výborný dojem.
V posledných zápasoch kvalifikácie,
v ktorých už o nič nešlo, sme podľahli
Grécku 0:1 vlastným gólom po veľkej
individuálnej chybe brankára Muchu.
Psychicky deprimované mužstvo nedokázalo prekliatie prekonať a po výbornom prvom polčase záverečného
zápasu s Lotyšskom v závere výkonostne odišlo a remizovalo 2:2.
Posledných desať kvalifikačných
zápasov národného tímu ukázalo
nevyrovnanosť, problémy s motiváciou, chronické ťažkosti s papierovo
slabšími súpermi, nízku ochotu trénerov vyskúšať mladé tváre a absenciu strelca. Bez odstránenia týchto
nedostatkov nemôžeme pomýšľať na
záverečný turnaj.
Najbližšie budeme bojovať o postup na európsky šampionát 2016 vo
Francúzsku. Žreb skupín bude vo februári budúceho roka, samotná kvalifikácia sa začne na jeseň.
Lukáš Timko

Na tridsiatich štadiónoch NHL sa po
trojmesačnej pauze opäť rozprúdila pravá
hokejová atmosféra. Mnohí majú ešte v živej
pamäti, ako pred štyrmi mesiacmi Chicago
s dvojicou Hossa – Handzuš oslavovalo zisk
Stanley Cupu, a v zámorí už Crosby, Ovečkin,
Chára či Dacjuk rozbiehajú boj o nový
titul. Prvý zápas základnej časti v ročníku
2013/2014 sa odohral
1. októbra, čo je najskôr v histórii.
Začiatok sezóny sprevádzajú viaceré
novinky. Najzásadnejšou je zníženie počtu
divízii zo šiestich na štyri. Vedenie ligy tak
zohľadnilo námietky klubov Detroitu, Winnipegu a Columbusu, ktoré v starom systéme
nacestovali najviac kilometrov. Vo Východnej konferencii sa tak predstaví 16 celkov,
zatiaľ čo na západe 14. Výhodou aktuálneho
rozpisu NHL je, že každý tím odohrá
s ostatnými celkami aspoň dva zápasy. Keďže
vo februári 2014 nás čaká olympiáda v Soči,
na tri týždne sa boje v zámorí prerušia. Kvôli
tomu tento rok prídeme o tradičný víkend
so súťažami zručnosti a zápasom hviezd
All-Stars Game. V rámci novoročného súboja
pod holým nebom Winter Classic sa tento rok
stretnú tímy Toronta a Detroitu. Okrem toho
je na pláne ďalších päť špeciálnych duelov.
Veľkú diskusiu rozprúdili zmeny pravidiel. Zmenšená vystroj brankárov, nové
pravidlo o zakázanom uvoľnení a bitkách
majú priniesť viac gólov, zvýšiť atraktívnosť
a bezpečnosť zámorského hokeja.
Súčasťou kolotoča NHL sú opäť aj slovenskí zástupcovia. Vo svojich kluboch patria k
elitným hráčom a aj v ročníku 2013/2014
by mali bojovať o Stanley Cup. O obhajobu
trofeje sa pokúsia skúsení útočníci Chicaga
Marian Hossa a Michal Handzuš. K najlepším
hráčom by mali patriť aj urastený obranca
Zdeno Chára z Bostonu a rýchly krídelník
Marián Gáborík z Columbusu. Hviezdne
výkony sa očakávajú od brankára Jaroslava
Haláka, ktorý si vybojoval pozíciu jednotky
v tíme St. Louis Blues. Celkovo v NHL pôsobí
dvanásť Slovákov, pričom možno pribudnú
nové mená. Najbližšie do najprestížnejšej
súťaže má z našich mladíkov 21-ročný
obranca Martin Marinčin z Edmontonu.
Jaroslav Maliňák
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VEDELI STE, ŽE...

VERA SA PÝTA
Najnákladnejší život majú
študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí
v priemere minú 4 400 eur.
Nasleduje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
(4 000 eur) a Žilinská univerzita v Žiline (3 800 eur). Až
o polovicu menej potrebujú
študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tí svoje
ročné výdavky vyčíslili na
2 100 eur.
Prvá univerzita tretieho
veku bola slávnostne otvorená 15. októbra 1990 v
aule Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes
je na slovenských vysokých školách 7208 seniorských študentov, z toho
6186 žien.

Viete, aké najmenšie sociálne
štipendium vám môže byť priznané v tomto akademickom roku? Je to rovných 10 eur. Ak je
vaša škola od bydliska vzdialená
viac ako 30 kilometrov, môžete si
prilepšiť až o 275 eur.
17. novembra neoslavujeme len
Deň boja za slobodu a demokraciu,
ale aj Deň študentstva, ktorý
bol stanovený medzinárodnou
študentskou úniou, a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe
po protinacistickej demonštrácii
popravených deväť študentov
a ďalšie tisícky boli poslané do
koncentračného tábora.
Prieskum ukázal, že takmer polovica opýtaných
študentov neraňajkuje,
pritom vyše 17 percent
neraňajkuje a nenosí si ani
desiatu. Tí, ktorí obedujú
až doma, jedia obyčajne
až po 15.00. Školskú jedáleň, ktorá umožňuje
prísun vyváženej stravy
vo vhodnej dobe, využíva
len polovica študentov.
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Máte otázky, ktoré
sa bojíte spýtať?
Alebo len neviete,
koho osloviť? Napíšte
nám na zumag@gmail.com
a Vera sa opýta za vás.

Odpovedá riaditeľka Univerzitnej
knižnice KU Soňa Hlinková
V minulosti bol pri vstupe do knižnice umiestnený
orientačný plán, kde si mohli študenti pozrieť, v ktorej
časti sú aké knihy. Teraz tu niečo také chýba. Plánujete
to zmeniť?
Dole na prízemí sú umiestnené žlté kiosky, kde si študenti
môžu podľa signatúry vyhľadať knihu, ktorú potrebujú.
Ale máte pravdu, orientačný plán tu chýba. Už sme oslovili
firmu, ktorá by ho pripravila. Zatiaľ plánujeme iba elektronický orientačný plán. Možno v budúcnosti budeme
uvažovať aj o tom, že ho vytlačíme a vyvesíme na stenu.

Nikde v knižnici nie sú hodiny. Prečo? Čas je predsa
pre študentov veľmi dôležitý. Plánujete ich do knižnice
umiestniť?
To nám ani nenapadalo, že by vám hodiny mohli chýbať.
Ale budeme o tom uvažovať.
Aké sú poplatky pre študentov a verejnosť za
využívanie knižničných služieb?
Držitelia preukazu študenta KU majú prístup bezplatne,
rovnako aj vyučujúci a pracovníci KU. Pre verejnosť je
poplatok 10 eur za rok.

Bude knižnica otvorená aj počas letných prázdnin?
Pravdepodobne nie, keďže akademické knižnice nebývajú
počas prázdnin otvorené. Uvidíme však, ako to nastavíme
pre tento rok. Nevidím však dôvod na to, aby bola otvorená, keďže cez leto sú preč tak študenti, ako aj pedagógovia.

Od otvorenia knižnice bývajú pri vypožičiavaní dlhé
rady. Neuvažujete nad zvýšením počtu zamestnancov,
ktorý pracujú pri výpožičkách? Alebo sú dlhé rady
zapríčinené len prvotným záujmom, a časom sa to
zlepší?
Dlhšie rady boli spôsobené tým, že sme nabiehali na nový
systém a nepodarilo sa to centrálne vyriešiť. Údaje sme
museli nahadzovať ručne, čo zaberalo viac času.
Čo sa týka zamestnancov, ich počet je rovnaký ako minulý
rok v starých priestoroch, dokonca sa zamestnanci striedajú na ranné a poobedné smeny. Po personálnej stránke
sa to teda nebude dať zabezpečiť. Pomáhajú nám však
študenti, ktorých prosím, aby si viac všímali študentov,
ak stoja len s knihami v ruke a chcú si požičať, aby im pomohli zorientovať sa a využívať napríklad samovýpožičné
pulty. Ak sa teda zvládnu technické nedostatky a zabehneme sa, rady by sa mali stratiť a postupne to pôjde lepšie.
Veronika Matejová
spracovala Nikola Kokiová foto: internet, Veronika Matejová
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