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Rada by som napísala, že je za nami leto,
skvelé slnečné počasie a kopa zážitkov, ale asi
to zostane len pri tých zážitkoch. Nuž čo, hlavná
vec, že mnohé médiá nás stále presviedčajú, že
globálne otepľovanie a klimatické zmeny sú
výmyslom. Tak či onak, v našom univerzitnom
meste je zima a sychravo stále, takže sme sa
cez leto mohli cítiť ako v škole. Ha-ha.
Nebudem začínať otrepaným „je tu nový
akademický rok.“ Aj keď je, ale to už predsa
všetci viete. Radšej vám poviem niečo nové. V
prvom rade sa nám opäť raz obmenil redakčný
tím. Starí členovia odišli, noví prišli. No veríme,
že vám aj v novom zložení budeme chutiť.
Pribudol nám aj nový grafik či fotoeditor. A to
vám teda poviem, že na fotkách si poriadne
zgustnete. Ak nie, dobrovoľne rezignujem zo
svojej funkcie. Čestné pionierske.
A čo vás čaká v prvom čísle? Keďže je pred nami nový akademický
rok, ktorý sa neobíde bez kníh a publikácií, rozhodli sme sa priniesť
vám práve túto tematiku. Zamerali sme sa na slovenské knižnice
a ponúkame vám plno informácií o ich financovaní, fungovaní či o
knižných ponukách. No nielen to. Dali sme knihám aj druhú šancu.
Zatúlali sme sa do Pienin, ale aj do vzdialeného Írska. Naša študentka
Daniela Matejovičová nám poskytla naozaj vtipný pohľad na svoj Erazmus pobyt. Porozprávali sme sa s mediálnou analytičkou, ale aj
lyžiarom, ktorý na tohtoročnej zimnej olympiáde mnohých prekvapil.
Vo filmovej rubrike vám ponúkneme pohľad na film Horiaci ker, ktorý
je s blížiacim sa 17. novembrom aktuálnou záležitosťou. V komentároch sme sa venovali (tak ako všetky veľké médiá) Ukrajine. Ak
vás zaujíma, čo si o výstavbe nových futbalových štadiónov myslia
členovia našej redakcie, smelo do listovania. Samozrejme, neušla nám
ani otázka prezidentských volieb. Chcete vedieť, ktorý prezident je
najbohatší či naopak, najchudobnejší? Zistíte to po prečítaní rubriky
Vedeli ste, že... a naša Lucka sa pýtala kompetentných , ako je to teda
s tými ISIC-mi.
Už vás nebudem zdržiavať. Vy viete, že sme super, my vieme, že
nás radi čítate, tak sa smelo zahryznite do nového čísla. Bon appétit!
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Spravodajstvo Katolícka univerzita

C - blok prejde rekonštrukciou
Študentský život Vysokoškolský internát KU v Ružomberku Študentský
domov C – blok, ktorý bol postavený začiatkom päťdesiatych rokov minulého
storočia, prejde komplexnou rekonštrukciou. Vedenie sľubuje zvýšenie kvality ubytovacích služieb, dve nové poschodia i viac lôžok. Aktuálne poskytuje
možnosť ubytovania pre 86 osôb. Po komplexnej renovácii, ktorá by mala byť
zavŕšená v roku 2015, sa jeho kapacita navýši o 60 miest. Izby budú dvojlôžkové, pričom každá bude mať vlastnú kúpeľňu a toaletu. V súčasnosti študenti ubytovaní na C- bloku využívajú zväčša trojlôžkové izby a zdieľajú sociálne zariadenie
spoločné pre celú chodbu. Projekt ráta aj s telesne hendikepovanými študentmi.
Práve pre nich vzniknú bezbariérové izby. Súčasťou vynoveného internátu bude
aj výťah. (mbi)

Talent na Katolíckej univerzite dostal zelenú
Študentský život Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v spolupráci
s Pulz rádiom pripravili pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku piaty
ročník talentovej súťaže Ku má talent. Tento týždeň sme videli v priestoroch Auly
Jána Pavla II. deväť odvážlivcov, ktorí sa nebáli ukázať svoj talent. Celú akciu
sprevádzala moderátorská dvojica Pavel Hudák a Monika Puková. Porotu a publikum čakal rozmanitý program. Okrem spevu a hry na klavíri súťažiaci predviedli
rap, modernú gymnastiku, dokonca, po prvýkrát v histórii súťaže porota hodnotila aj štvornohého súťažiaceho v disciplíne dogdancing. Vystúpenia súťažiacich
hodnotila nielen päťčlenná porota, ale aj publikum pomocou hlasovacích lístkov.
Po poslednom vystúpení sa porota premiestnila do zákulisia, aby rozhodla o
víťazoch. Prvé miesto nakoniec získalo klavírne duo Alžbeta Turčinová a Martina Capková, na druhom mieste sa vďaka svojmu výkonu umiestnil spevák Matej
Stachera a na bronzovom mieste skončil raper Dominik Hewlett. ,,Triasli sa nám
kolená, no keď sme si sadli za klavír, stres opadol ani sme nevedeli ako,“ zhodli
sa dievčatá z klavírneho dua, ktoré vyhralo aj cenu publika. Prekvapením pre
divákov počas prestávky bolo náučné vystúpenie prorektora Františka Trstenského a hudobné vystúpenie duchovných otcov Róberta Slotku a Jozefa Žvandu z
pastoračného centra. ,,Som veľmi rád, že som tu dnes mohol byť.
Chcem pochváliť všetkých ktorý sa zapojili do programu. Cieľom tohto podujatia
bolo potešiť toho druhého. Naozaj to bol veľmi pekný večer,“ dodal čestný hosť
rektor Jozef Jarab. (bk)
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V knižnici zaplatíte šesť eur
Knižnica Vedenie univerzity sa od aktuálneho akademického roka rozhodlo zaviesť knižničný poplatok vo výške 6 eur, ktorý sa uhrádza pri registrácii
do Univerzitnej knižnice KU. Tento krok vyvolal
nespokojnosť študentov, ktorí sa odvolávali na to, že
minulý rok im bol umožnený bezplatný prístup ku
knižničným službám.
Riaditeľka knižnice Soňa Hlinková vysvetlila, že poplatok za poskytnuté služby sa uhrádzal aj minulý
rok. Zmena spočíva len v spôsobe jeho vyberania.
Predošlý rok bol poplatok zahrnutý pri platbe za
študentský preukaz ISIC, tento rok sa ho rozhodli
požadovať osobitne pri registrácii.
„Viedli sa mnohé diskusie s vedením univerzity a
dekanmi fakúlt. Výsledkom bolo, že minuloročný
spôsob bol jednoduchší, takže pravdepodobne sa
bude budúci rok pokračovať v tomto systéme,“ dodala riaditeľka knižnice. (nm)

Poradenské centrum pomáha
pri učení
Workshop Poradenské centrum KU pripravilo sériu seminárov zameraných na učenie. Ich cieľom je
poradiť študentom, ako sa efektívne učiť a zvládať
stres. Hlavnou lektorkou je psychologička Jana
Bachanová. ,,Nikto nás v škole neučí, ako sa máme
učiť. Učia nás iba to, čo sa máme učiť,“ povedala
psychologička, ktorá sa pokúsi zlepšiť kvalitu učenia
účastníkov seminárov. (bk)
foto: Martin Buzna, Anton Kulan, Michal Koliba

Utorky patria hosťom
Utorky s hosťami Rektor Jozef Jarab a jeho prorektori boli prvými hosťami
podujatia Utorky s hosťami. Počas stretnutia s pedagógmi a študentmi predstavili
víziu smerovania univerzity pod ich vedením. „Jeden druhému sme si vodcami.
Veď kresťanstvo vždy vychováva vodcov,“ povedal rektor Jarab, ktorý zdôraznil
potrebu solidarity, úcty a rešpektu medzi vyučujúcimi a študentmi. Rektor sa dotkol aj témy blížiacej akreditácie univerzity, pričom prejavil dôveru v budúcnosť
a smerovanie KU. Bude sa tiež usilovať o otvorenie nefunkčných, no žiadaných
magisterských študijných programov či dlhodobo očakávaného programu
kanonické právo. Ďalšími hosťami, ktorí KU navštívili v priebehu októbra, boli
taliansky biblista Massimo Grilli, ktorý sa venoval problematike násilia v Biblii
a žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý predstavil projekt Svetových dní mládeže.
V rámci podujatia Utorky s hosťami sa postupne predstavia aj ďalší odborníci z
akademického a cirkevného prostredia. (ds)

Študent KU dobehol štvrtý na košickom polmaratóne
Šport Začiatkom októbra sa v Košiciach konal už 90. ročník Medzinárodného
maratónu mieru (MMM). Na štarte nechýbal Tomáš Kubej, študent žurnalistiky
na FF KU, ktorý bežal trať polmaratónu. V konkurencii viac ako 1900 bežcov sa
reprezentant Športového klubu Katolíckej univerzity umiestnil na výbornom
4.mieste.
„S tohtoročným výkonom som nadmieru spokojný, zabehol som si osobný rekord
a podarilo sa mi umiestniť v prvej päťke. Vôbec som pritom netušil, ako budem
bežať, pretože prípravu mi narušila choroba,“ povedal polmaratónec Kubej,
ktorý na MMM bežal už po tretíkrát. V roku 2012 skončil na ôsmom mieste, vlani
finišoval ako desiaty. V tomto roku vyše 21-kilometrovú trať zvládol za 1:13:16.
(ds)
foto: Anton Kullan, archív Tomáša Kubeja

Spomínali na Andreja Hlinku
Osobnosti Pri príležitosti 150. výročia narodenia
Andreja Hlinku sa v meste Ružomberok a v mestskej
časti Černová uskutočnili spomienkové slávnosti. Ich
súčasťou boli slávnostné omše, gospelový koncert či
odborný seminár o živote a diele Andreja Hlinku.
Medzi prednášajúcimi boli profesori Róbert Letz,
Milan S. Ďurica, ako aj členovia Katedry histórie FF
KU Peter Olexák a Michal Marťák. (dk)

Futsal láka nielen chlapcov
Šport Na základnej škole v Rybárpoli sa začiatkom
októbra uskutočnil futsalový turnaj medzi študentmi
KU. Tento turnaj organizovali študenti Peter Tóth
a Marek Mlynár pod záštitou UPaC. Turnaja sa
zúčastnilo osem tímov, z toho jeden tím tvorili chlapci z detašovaného pracoviska v Poprade. Do bojov sa
zapojilo iba jedno dievča, aj keď turnaj bol otvorený
aj pre ženské pohlavie. „Futbal je najviac rozšírená
hra na svete a na KU upadá. Tak sme sa rozhodli
zorganizovať niečo nové, čím pritiahneme nových
ľudí, viac sa spoznáme a zabavíme sa,“ vyjadril sa
jeden z organizátorov. Víťazom turnaja sa stal Partizán Bardejov – divízia Ružomberok. (lf)
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Komentáre

Slovensko a svet

Skutočná realita
ukrajinského sna
Obyvatelia dediny Nižnaja Krymka v Doneckej oblasti, kde boli objavené masové
hroby civilistov a príslušníkov domobrany, rozprávali o krutých zúčtovaniach
ukrajinskej armády a Pravého sektora.
Premiér jednostranne vyhlásenej Doneckej ľudovej republiky Alexander
Zacharčenko tvrdí, že presný počet masových hrobov zatiaľ nie je známy. O niečo
skôr ukrajinský minister obrany Michail
Kovaľ informoval o plánoch „filtrácie“
obyvateľstva s presídľovaním do iných
regiónov. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie preto zaviedol trestné stíhanie
vo veci genocídy rusky hovoriaceho
obyvateľstva na juhovýchode Ukrajiny.
Zaujímavé je, že ani protestné akcie proti vojnovým zločinom u našich susedov v
niekoľkých európskych mestá neprinútili bruselských politikov povedať aspoň
jedno vyhlásenie. Spolu s mimovládnymi organizáciami neustále zdôrazňujú
dôležitosť dodržiavania ľudských práv,
ale keď medzinárodní pozorovatelia hovoria o alarmujúcej situácii na Ukrajine,
argumentujú to novým termínom – ruskou humanitárnou inváziou. Ministerstvo pre mimoriadne situácie Ruska poslalo dva konvoje pomoci do oblastí, kde
hrozí hladomor, pretože od mája bolo pozastavené vyplácanie dôchodkov a sociálnych dávok. Preto je podľa Bruselu nutné
uvaliť na Rusko opodstatnené ekonomické sankcie, hoci zámerné ostreľovanie
civilistov je len nepodstatný fakt.
Predstavy Petra Porošenka o pláne
obnovenia mieru nie sú zatiaľ príliš
známe. Keď ho Ukrajinci zvolili za
prezidenta, žiadali zmeny a okamžité
ukončenie špeciálnej operácie na
juhovýchode. Pochody mieru v Charkove, Záporoží a v Odesese tvrdo potlačila
polícia, bezpečnostné sily a ultrapravicový Pravý sektor. Podpísanie Minského
protokolu medzi Kyjevom a domobranou zahraničie prijalo ako mimoriadnu
udalosť a pokračovanie diplomatického
riešenia konfliktu. Jedna z podmienok
dohody hovorí o vzájomnej výmene zajatcov. Domobrana tvrdí, že kyjevská vláda prepustila príslušníkov, ktorí nepatria
ani jednej bojujúcej strane. Fenomén
vnútropolitickej krízy vážne poškodil
celistvosť Ukrajiny a cesta späť pravdepodobne nie je možná.
Patrícia Víťazová
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Prečo je potrebné obnoviť
futbalové štadióny
V súčasnosti sa začína s rekonštrukciou prvých štadiónov z vládnych
peňazí. Do roku 2022 má na Slovensku stáť viac ako dvadsať moderných
futbalových stánkov.
JAROSLAV MALIŇÁK

T

éma
renovácie
najväčších
športovísk
rezonuje
v
spoločnosti už viac ako rok.
Prebieha živá diskusia o nutnosti
masívnej investície v čase, keď potrebujeme
konsolidovať štátny rozpočet. Vynovené
futbalové štadióny nás budú v nasledujúcich ôsmich rokoch stáť približne 4,5 milióna eur ročne. Projekt bol odklepnutý vo
februári 2013. Niekoľko týždňov na to sa
objavili architektonické návrhy. Na jar tohto roka sa začalo s prvými stavebnými prácami v Trnave, Senici či Zlatých Moravciach.
Systém financovania je založený z veľkej
časti na štátnej dotácii, avšak nemalé prostriedky musia investovať tiež samosprávy
a futbalové kluby. Dotácie štátu pokryjú
zhruba polovicu nákladov, o zvyšok sa musia postarať kluby a mestá.

Pol milióna ľudí je na
Slovensku zainteresovaných vo futbale, čo
predstavuje desať
percent slovenskej
populácie.
Nový impulz slovenského futbalu

Oficiálne čísla futbalového zväzu (SFZ) hovoria, že na Slovensku je v tomto športe
priamo zainteresovaných až 500 tisíc ľudí,
teda 10 percent populácie. Futbal je nepochybne najmasovejším a najobľúbenejším
športom. Väčšina detí sa mu aktívne či
rekreačne venuje, čím mládež trávi čas
zdravo a zmysluplne. Každú štátnu podporu športu, zvlášť futbalu, je preto potrebné
oceniť. Od vzniku Slovenskej republiky sa
vlády tomuto fenoménu nevenovali takmer
vôbec. Ani súčasný projekt modernizácie
štadiónov priamo nepodporuje mládež,
no kluby sa za výhodných podmienok
dostanú k moderným športovým stánkom,
na ktorých budú hrať a trénovať žiaci aj
dorastenci. Okrem toho budú dobudované
nové šatne, telocvične, kancelárie, sociálne
priestory, ktoré sú aktuálne v nevyhovujúcom stave.

Dlhodobým problémom slovenského futbalu je bezpečnosť. Rodiny sa nezúčastňujú
ligových zápasov kvôli vandalizmu,
násiliu a celkovo nekultúrnemu prostrediu. Práve táto oblasť je jednou z priorít Strategického plánu rozvoja futbalu.
Pri prestavbe športovísk sa počíta s modernými bezpečnostnými opatreniami
a kamerovými systémami. Splnia sa
tak prísne parametre medzinárodných
únii UEFA a FIFA, čo umožní na našom
území organizovať významné podujatia. SFZ bude mať na rekonštruovaných
štadiónoch právo usporiadať zápasy
všetkých reprezentačných tímov ako aj
ďalšie významné turnaje. Rekonštrukcie
majú vo všeobecnosti prispôsobiť štadióny
na organizovanie veľkých športových či
kultúrnych podujatí rôzneho druhu.
K negatívnym stránkam spoločného
projektu SFZ a ministerstva školstva patrí
fakt, že za peniaze daňových poplatníkov sa
modernizujú objekty, ktoré väčšinou vlastnia súkromné firmy. Tie budú následne
profitovať zo vstupného na nový štadión.
Musíme si ale uvedomiť, že ak by štát
nezainvestoval, krajšieho a bezpečnejšieho
prostredia na športových akciách by sme sa
asi nikdy nedočkali.

Krajší štadión budú mať
aj Ružomberčania

V prípade štadióna MFK Ružomberok vláda
a futbalový zväz vyčlenili sumu milión eur.
Celková cena plánovanej rekonštrukcie je
pri tom takmer dvojnásobná. Od mesta sa
očakáva investícia okolo 500 000 eur, čo
môže byť pri napätom rozpočte problém.
Futbalový klub je v prípade neochoty samosprávy pripravený financovať 40 percent celého projektu z vlastných peňazí.
Zmluva medzi klubom a SFZ podpísaná v
septembri tohto roka, počíta so začiatkom
výstavby v prvom polroku 2015.
Ružomberok, ako jediný z celkového
počtu 21 rekonštruovaných štadiónov,
nebude mať nové tribúny. Renovácia má
spočívať najmä v dobudovaní existujúcich
priestorov pre verejnosť a inštalácii moderného vyhrievaného trávnika. Cieľom je
vylepšiť divácke zázemie a prilákať na futbal čo najviac priaznivcov. Futbal má na Liptove dlhú tradíciu a moderný šat domáceho
štadióna môže v regióne vyvolať novú vlnu
športového ošiaľu.
foto: decotrend.sk

Téma Knihy

S knihou v ruke
Oproti minulým dobám kniha stratila na svojej popularite.
No stále sa nájdu ľudia, ktorí dajú čítaniu prednosť pred
programom v televízii. Aké sú ich možnosti?
MARTINA STREČKOVÁ, MICHAELA ADAMČÍKOVÁ, NIKOLA KOKIOVÁ

foto: Simona Plávkova
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sledujeme nárast detských čitateľov a ich
zvýšený záujem o rozprávky a populárnonáučnú literatúru,“ tvrdí metodička Anna
Zboranová z knižnice Pavla Országha
Hviezdoslava. Samozrejme, o možnosti
navštevovania týchto pobočiek rozhoduje
aj vekové ohraničenie čitateľov. Každá
knižnica má rozdielne smernice. Záleží
na tom, pre koho je konkrétne pracovisko určené. Najstaršieho čitateľa eviduje
Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava
v Prešove. Jeho vek je 96 rokov. Naopak,
najmladšími čitateľmi slovenských knižníc
sú spravidla deti navštevujúce prvý ročník
základných škôl.

Problémom sú financie

J

e tu nový akademický rok, pri
ktorom sa určite
nezaobídeme
bez
knižných publikácií.
Ak zatúžime po knihe, máme viacero
možností, kde ju
hľadať – v kníhkupectvách, antikvariátoch či knižniciach.
Keďže kniha v dnešnej dobe nie je lacná
záležitosť, často je najlepšou alternatívou
práve knižnica. Tu nájdeme rôzne knihy, od
beletrie až po náučnú literatúru. Na Slovensku máme dostatočné množstvo knižníc
– štátnych, vedeckých, regionálnych, obecných či univerzitných.

Najstarší čitateľ má 96 rokov

Návštevnosť knižníc je v súčasnosti primeraná. Najväčší záujem majú čitatelia o
publikácie z odborných knižníc. Štátne vedecké knižnice navštevujú najmä študenti
vysokých, ale aj stredných škôl, keďže im
ponúkajú publikácie z najrozličnejších vedných odborov ako sú pedagogika, sociológia, filozofia či história: „Najviac zastúpenú
skupinu čitateľov tvoria vysokoškoláci – 60
percent, 20 percent je stredoškolákov a
zvyšok tvoria záujmové skupiny, dôchodcovia, ako aj ľudia z verejnej či štátnej správy,“
hovorí Oľga Lauková, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
V Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
je to iné. Tu bol evidovaný mierny pokles čitateľov. Ani detské knižnice nemajú
o čitateľa núdzu: „V poslednom období

Počet a nákup kníh je limitovaný financiami.
Regionálne knižnice najčastejšie nakupujú
krásnu literatúru pre deti a dospelých. Vedecké knižnice sa najviac zameriavajú na
odborné publikácie, monografie a štúdie.
V niektorých prípadoch však knižnice
nemôžu nakupovať dostatok kníh, pretože
im to finančné možnosti nedovoľujú.
Ako tvrdí riaditeľ Peter Klinec z Verejnej
knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ich knižnica kúpila minulý rok len 797
kníh. Podľa knižničných štandardov by mal
byť počet titulov zhruba osem až jedenásť
tisíc. Hoci dostávajú dotácie od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, musia
ešte vypracovávať projekty a organizovať
vlastné podujatia, aby čiastočne zvýšili
rozpočet.
Inak je to vo väčších inštitúciách. Do
Štátnej vedeckej knižnice v Prešove minulý
rok pribudlo vyše 13 000 nových exemplárov. „Každoročne sa nám podarí získať
približne 20 až 30 000 €, pričom na nákup
literatúry vynaložíme najmenej 40 000 €
ročne,“ povedala vedúca spracovania fondov Anna Vaľková. Vedecké knižnice však
majú výhodu v získavaní kníh aj formou
povinného výtlačku mimo nákupu. Jedným zo spôsobov, ako obohatiť zoznam
publikácií v knižniciach, je darovanie.
Nájdu sa ľudia, ktorí ochotne nejakú knihu
dobrovoľne venujú. „Aj dobré vzťahy so
spisovateľmi prispievajú k tomu, že nám
títo literárne činní ľudia často aj knihy
sami darujú,“ vysvetľuje riaditeľ Spišskej
knižnice Jozef Lapšanský.

Knižnice ponúkajú aj zľavy
či burzu kníh

Čo sa týka zliav, v knižnici majú úľavy deti
do 15 rokov a dôchodcovia. Ďalej sú to
študenti stredných a vysokých škôl dennej formy štúdia. Štátna vedecká knižnica
v Prešove tiež nakupuje knižné jednotky
z grantov a rozpočtu knižnice. Zľavu v

Najstaršieho čitateľa eviduje Knižnica
Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove.
Jeho vek je 96 rokov.
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tejto knižnici majú seniori nad 70 rokov
a knižnica tiež ponúka výhodné rodinné
členské. Zboranová zároveň dodáva: „Pri
dnešnej cene kníh, či už je to krásna literatúra alebo odborná, je výška členského
na jeden rok takmer zanedbateľná.“ Vo
vedeckých knižniciach, kde vstup funguje
najčastejšie na princípe identifikačnej
karty, majú zľavu študenti s platným ISIC
preukazom, ktorý v týchto knižniciach slúži
ako identifikačná karta. Nemusia si teda
zakúpiť identifikačnú kartu, ale členské zaplatia v podstatne nižšej sume.
Na knižný trh pravidelne pribúdajú nové
tituly. Knižnice sa neustále snažia podľa
svojich možností tieto knihy nakupovať.
O výbere knihy do fondu rozhoduje komisia, ktorá ich nakupuje. Rozhodujúcim faktorom je aj čitateľský záujem a akvizičné
foto: Radovan Butaš

návrhy – podnety čitateľov na návrhy
kníh. Staršie výtlačky sa zachovávajú a z
databázy sa nesmú len tak ľahko vyradiť.
Robia sa obsahové revízie fondu – zisťuje
sa stav a záujem o knihu. V prípade nezáujmu knižka prechádza do zoznamu ponuky pre inštitúcie, ktoré by ich chceli
odkúpiť. Taktiež sa organizuje burza, v ktorej môžu záujemcovia nakupovať knihy
za symbolickú cenu. Univerzitné knižnice
prispôsobujú svoj knižničný fond najmä
požiadavkám poslucháčov všetkých foriem štúdia. Takéto knižnice však neslúži
len študentom, ale celej akademickej obci
a celej odbornej verejnosti. Okrem kníh
v nich môžete nájsť aj kvalifikačné práce
študentov, publikácie pedagógov a vedeckých pracovníkov či odborné periodiká
a dennú tlač.
foto: Michal Koliba

Skvalitneniu služieb pomáha
digitalizácia

Hoci sú financie knižnice nevyhnutným prvkom na jej fungovanie, riaditelia knižníc stavajú najmä na spokojnosti
čitateľov. „Snažíme sa uspokojovať potreby
pri vyhľadávaní informácií, ale aj aktívne
stráviť voľný čas, či už jednotlivcov alebo
rodín, ba dokonca jednotlivých sociálnych
skupín, ktorým sa knižnica venuje formou
komunitnej práce,“ vysvetľuje Zboranová.
Na vypožičanie knihy je stanovená
výpožičná doba. Ak ju jednotlivec prekročí,
elektronický systém mu vygeneruje upomienku, ktoré sú zasielané poštou
alebo e-mailom. Upomienky generuje
elektronický systém automaticky. Poplatok narastá každým dňom po odoslaní
upomienky, pokým dokument nie je

vrátený. „Žiaľ, niekedy je knižnica nútená
postúpiť nevrátenie dokumentu súdu.
V roku 2013 knižnica v siedmych prípadoch
požiadala o vydanie súdneho platobného
príkazu,“ vysvetľuje Veronika Uhríková,
hovorkyňa Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Keďže ponuky knižníc v podobe elektronických služieb a prístupom
k najrôznejším informačným zdrojom sú
už dnes skoro samozrejmosťou, prostredníctvom Knižnično-informačného systému
tretej generácie (známeho pod skratkou
Kis3g) majú čitatelia na jednom mieste
prístup k databázam slovenských knižníc,
čo prispieva k skvalitneniu knižničnoinformačných služieb. Okrem prístupu k
informáciám o knihách, článkoch či mikrofilmoch tu čitateľ nájde aj súborný katalóg
periodík.
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Téma Knihy
Tento rok čakalo návštevníkov
množstvo podujatí

V marci slovenské knižnice už tradične otvorili svoje brány všetkým záujemcom o
knihy. Po celom Slovensku sa tento rok konal 15. ročník podujatia Týždeň slovenských
knižníc pod spoločným mottom „Knižnica
pre všetkých“. Práve tu mali návštevníci
možnosť nahliadnuť do priestorov jednotlivých knižníc a dozvedieť sa niečo zaujímavé z ich činnosti či knižného fondu, alebo
možnosť získať odpustenie poplatkov z
omeškania za neskoré vrátenie knihy.
Okrem poskytovania knižničných služieb
najmä verejné, ale aj vedecké knižnice organizujú rôzne kultúrne podujatia, besedy
či školenia. Na ich realizáciu najčastejšie
využívajú granty z Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. „Okrem základných
a špeciálnych knižničných služieb organizujeme mesačne rôzne podujatia. Knižnica
sa stala kultúrnym a vzdelávacím centrom.
Naši návštevníci vysoko hodnotia kultúrne
aktivity, ktoré pravidelne pripravujeme,
napr. cyklus Osobnosti, cyklus Literárne a
hudobné večery, besedy so spisovateľmi,
besedy s prekladateľmi, stretnutia s
cestovateľmi či horolezcami v rámci festivalu Hory a mesto. Týždeň slovenských
knižníc už tradične priniesol množstvo
pútavých aktivít,“ objasňuje riaditeľka Oľga
Lauková. Pre deti v Banskej Bystrica tento
rok pripravila knižnica Mikuláša Kováča
podujatia ako Noc s Andersenom či Literárna Banská Bystrica.

Najčítanejším autorom je
Dominik Dán

Napriek tomu, že knižnice sú pre
čítaniachtivých ľudí výbornou možnosťou,
ako sa ľahko, rýchlo a hlavne lacno dostať
ku knihám, stále sa nájdu aj takí čitatelia,
ktorí potrebujú mať knihu po prečítaní
doma, vo vlastnej knižnici. Takýchto
čitateľov neodradia ani vysoké ceny kníh.
Nakupujú ich v kamenných obchodoch,
ale aj prostredníctvom internetu. Medzi
najnavštevovanejšie obchody aktuálne
patrí sieť kníhkupectiev Panta Rhei spolu
s vlastnými pobočkami kníhkupectiev Malý
princ. Medzi najúspešnejšie internetové
predajne môžeme zaradiť Martinus, ale aj
stránku Gorila či Ikarus. Medzi najčítanejšie
knihy za uplynulý rok patrí určite kniha
Zlodejka kníh o mladom dievčati Liesel od
Markusa Zusaka, detektívny román Volanie
kukučky od Roberta Galbraitha či triler od
Dana Browna pod názvom Inferno (Peklo).
Veľmi obľúbené sú tiež knihy o zdravej
výžive a zdravom životnom štýle.
Medzi najpredávanejšie knihy patrí kniha od odborníčky na surovú stravu Victorie
Boutenko s názvom Zelená pre život a Návod
na prežite pre ženu od Igora Bukovského.
Medzi detskými knihami určite víťazí kniha
Hovorníček od Daniela Heviera, Knižka pre
šikovné detičky od Kataríny Trgovej ale aj
Zabudnuté slovenské rozprávky od Adely
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Anketa
Aký je tvoj vzťah ku knihám? Aké knihy
si najčastejšie prečítaš?

Bibiána (24)

učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie

Po knihe siahnem, keď ma zaujme nejaká recenzia na ňu. Nečítam však často.
Zaujímam sa
o detektívky
alebo romány,
kde sú hlavnými
hrdinkami najmä
ženy. Keď je
potrebné, siahnem aj po odbornej literatúre,
ktorú mám povinnú v škole.

Anna (21)

pôrodna asistencia

Rada čítam, pretože to človeku
pomáha budovať
bohatú fantáziu
a predstavivosť.
Vo voľnom čase
si rada prečítam
historické a
ženské romány
a odbornú literatúru zameranú na
aranžovanie.

Emil (26)

anglický jazyk pre
komerčnú prax

Vo voľnom čase
si rada prečítam
zaujímavé knihy,
ktoré potrebujem
v rámci vzdelávania alebo
knihy o národopise, o folklóre
a náboženskej
tématike. Momentálne píšem
diplomovú prácu,
tak posledné
mesiace čítam
veľa odborných
kníh čo sa týka
mladšieho
školské veku a
detí na ZŠ.

Miriam (20)
predškolská
a elementárna
pedagogika

Ku knihám som
nemala vzťah, ale
keď som prišla
na vysokú školu,
zmenil sa môj
postoj ku knihám.
Dnes si rada
prečítam aj náboženskú literatúru.

Mirka (26)
jazyk a kultúra
Slovenska

Ku knihám mám
veľmi pozitívny
vzťah. Rád si
prečítam najmä
tématicky zaujímavé histórické
a fantazijné
knihy.

Banášovej. Najobľúbenejší domáci autori
sú Dominik Dán, Táňa Keleová-Vasilková
či Jana Benková. Zo zahraničnej literatúry
je to napr. Katarína McKenzie, Nicholas
Sparks alebo Joy Fieldingová. V literatúre
pre deti zase vynikajú slovenskí spisovatelia ako Hevier, Bednarič, Grznárová či
Šulajová. V obľúbenosti zahraničných kníh
dominuje dobrodružná literatúra, v ktorej
značne vyniká Thomas Brezina.

Dajme knihám druhú šancu

Ak by chcel čitateľ získať vlastnú knihu,
ale ceny v kníhkupectvách sa mu zdajú
privysoké, stále je tu možnosť využiť
služby antikvariátov či internetových
búrz, ktoré v dnešnej dobe získavajú čoraz
väčšiu popularitu. Len v hlavnom meste
nájdeme osemnásť predajní starých kníh.
Ostatné antikvariáty nájdeme v Košiciach,
Prešove, v Liptovskom Mikuláši, v Žiline,
v Prievidzi a iných slovenských mestách.
Obchodný register eviduje takmer 50
oficiálnych antikvariátov, ktoré navštevujú
rôzne vekové kategórie. „Čo sa týka kategórií, nedá sa presne špecifikovať. Mňa
najviac poteší, keď prídu mladí ľudia. Máme
veľmi širokú ponuku, a tak sa málokedy
stane, že niekto odíde bez toho, aby si niečo
vybral,“ skonštatoval Ján Roštár, majiteľ
mikulášskeho Knižného antiku. Jedným
z najvyžívanejších internetových antikvariátov je stránka Čierne na bielom.
Antikvariáty sa zaoberajú predajom
a výkupom starých kníh, ale aj platní a
rôznych zberateľských predmetov. Sú to
miesta, ktoré voňajú knižnou históriou.
Ceny jednotlivých titulov sa líšia, záleží
od dostupnosti jednotlivých kníh, edície,
v ktorej boli vydané, či veku tej ktorej knihy. Čitateľ tu za publikáciu zaplatí v priemere od troch do dvadsať eur. Najdrahšie
a najvzácnejšie knihy sa rádovo predávajú
aj za niekoľko stoviek eur. Aj tu platí, že
o knihy je stále záujem. „Denne odošlem
niekoľko balíkov za desiatky eur. Dokonca
dostávam objednávky z rôznych kútov
sveta. Najväčší záujem je o rozprávkové
knihy s ilustráciami, tie sú veľmi žiadané
v ázijských krajinách a ľudia za ne neváhajú
zaplatiť akúkoľvek sumu,“ doplnil Roštár.
V čom spočíva výhoda obchodov so
starými knihami? Okrem spomínanej
ceny tu zohrávajú úlohu aj iné faktory.
„Antikvariát je pre čitateľa raj na zemi.
Nehovorím len o vôni starých kníh, ale
aj o jednotlivých tituloch. Dnes sa tlačí
mnoho kníh, no s malou umeleckou
hodnotou. Naopak, dotlače kníh klasikov
v regáloch kníhkupectiev chýbajú. Tolstého, ale aj slovenských autorov ako je
Hanka Zelinová už nájdete ťažko. A práve
anti-kvariáty vám otvárajú možnosti aj v
tomto smere,“ uvádza študentka Katedry
histórie KU. Ďalší študenti uvádzajú, že na
nákup kníh využívajú aj internetové bazáre,
ako sú Bazoš.sk, Bazár.sk či Modrý koník.
„Dlho som zháňal jednu knihu, chýbala

mi ku kompletnej bibliografii obľúbeného
autora. Na Slovensku vyšla len raz. Našiel
som ju na internetovom bazáre a od tej
doby tu knihy nakupujem častejšie,“
uviedol oslovený študent.

Ohrozia elektronické knihy tlačené?

Doteraz sme sa venovali tlačenej knihe,
ktorú si dnešný čitateľ môže zaobstarať
v knižniciach, kníhkupectvách či antikvariátoch. No v dnešnej počítačovej dobe
dostávajú čoraz väčší priestor aj elektronické knihy. Vytlačia postupne klasické
publikácie? Názory čitateľskej verejnosti
sa líšia. Pravdou je, že popularita eBookov
z roka na rok rastie. Využívanie čítačiek
a elektronických kníh má svoje výhody
aj nevýhody. „eBooky sú určite trendom.
Výhodou je kapacita. Na disku môžete mať
celú knižnicu. Viem si predstaviť, že sa
budú používať na čítanie tzv. bestsellerov
typu Dan Brown, Daniela Steel a podobne.
foto: Michal Koliba

Neviem si však predstaviť knihy o umení, o
prírode a iné obrázkové knihy ako elektronické knihy,“ skonštatoval majiteľ nemenovaného mikulášskeho kníhkupectva.
Ekologicky cítiace osoby vyzdvihujú
šetrenie papiera a tým aj lesov. No ostatní
čitatelia zhodne tvrdia, že kniha je knihou
len vtedy, keď si v nej môžete listovať.
Podľa
aktuálnej
správy
zväzu
amerických
vydavateľov
(Association
of American Publishers), knižný trh v

USA medziročne vzrástol o 8,7 percent
z 5,4 miliardy USD na 5,9 miliardy USD
(4,54 miliardy eur). Predaj e-kníh pokračuje
v raste, ktorý je podstatne vyšší ako rast
zvyšku trhu. Celkovo tržby z predaja
elektronických kníh vyskočili za 10 mesiacov o 46 percent. Motorom rastu bol
predaj detských e-kníh, ktorý sa zvýšil o
160 percent. AAP dodala, že podľa dostupných štatistík na e-knihy aktuálne pripadá
22 percent knižného trhu v USA.

Dnes sa tlačí mnoho kníh, no s malou
umeleckou hodnotou. Naopak, dotlače kníh
klasikov v regáloch kníhkupectiev chýbajú.
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Reportáž Pieniny

Raj na Slovensku
Viete, kde sa nachádza najstarší prírodný park v Európe? Na hraniciach Poľska a Slovenska. Nie sú to však
naše veľhory, ale musíte sa dostať smerom na severovýchod, kde nájdete Pieninský národný park. Raj pokoja,
prírodnej krásy, pasienkov s ovcami, ale aj dobrosrdečných ľudí.
SIMONA IVANČÁKOVÁ

Goralskí pltníci sú
charakteristickým
symbolom Pienín.

P

ieniny, miesto ako stvorené pre
rodiny s deťmi, turistov, zvedavcov, ktorí bažia po histórii,
ale aj pre tých, ktorí si chcú oddýchnuť od každodenného stresu a zhonu vo veľkomestách. Raj, ktorý by
mal vidieť každý aspoň raz za život. Medzi
najtradičnejšie atrakcie, ktoré sa v Pieninách nachádzajú, patrí splav na drevených
pltiach. Typická turistická atrakcia, ktorá
ročne priláka do Červeného Kláštora desaťtisíce domácich, ale aj zahraničných turistov. Návštevníci z celého sveta, od Česka,
Maďarska a Poľska, cez Nemecko, Rakúsko,
Škandináviu, Veľkú Britániu až po krajiny
na juhu Európy. Každý rok do Pienin zavítajú aj turisti, ktorí prichádzajú z ďalekej
Ameriky, Japonska či Taiwanu.

Plťou naprieč Dunajcom

Priezračná, ľadovo chladná voda rieky
Dunajec a nad ňou sa týčiace vrchy vápencových skál, ktoré sa nazývajú Tri koruny.
Nádherný pohľad, ktorý sa vám ponúka
priamo z plte. Plavba je spočiatku pokojná.
Plte sa roztancujú na perejách až v prvej
zákrute medzi Troma korunami, ktoré
sa týčia na poľskej strane. Po rozbúrenej
rieke sa postupne dostanete do najužšieho
miesta, ktoré je široké len desať metrov.
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V tomto mieste hĺba vody dosahuje až
dvanásť metrov. Povesť hovorí, že na tomto
mieste Juraj Jánošík prijímal uchádzačov do
svojej družiny a len ten, kto dokázal Dunajec
preskočiť, sa dostal medzi hôrnu družinu.
Preto dostal tento úsek pomenovanie
Jánošíkov skok. Po pokojnejšej plavbe na
vás čaká nečakaný obrat doľava popod Klejowu Góru a nádherný pohľad na panorámu
Pienin. Horizont uzatvára vrch Holica so
strechovitými skalkami, ktoré nesú názov
Sedem mníchov. Za Poľanou sa pohraničná
rieka Dunajec opäť nečakane krúti pod vrchom Facimiech. Počas celej plavby, keď
sedíte v jednom z piatich článkov, ktoré tvoria plť, si môžete vychutnať výklad pltníka.
Ten vám povie nielen históriu pltníctva, ale
aj rôzne povesti či legendy, ktoré sa s týmto
krajom spájajú. Po desať kilometrov dlhej
plavbe, ktorá trvá približne deväťdesiat
minút, pristanete v prístavisku pltí, len pár
metrov od štátnej hranice s Poľskom. Plavba sa končí pri Lesníckom potoku, neďaleko
ktorého vyviera Storočný prameň. Vraví sa,
že kto sa z neho napije, bude žiť sto rokov.

Pešia turistika je najkrajšia

Keď sa splav skončí, možností ako sa
vrátiť naspäť do Červeného Kláštora, je
hneď niekoľko. Najkrajšia je prechádzka

Pieninským národným parkom cez prielom Dunajca. Túto turistickú cestičku
využívajú nielen peší turisti, ale aj cyklisti.
Od prístaviska pltí je necelý kilometer
Chata Pieniny, ktorá sa nachádza na konci
dediny Lesnica. Okrem dobrého obeda sa
tu môžete zabaviť pri živej goralskej hudbe,
odfotiť sa pri drevených sochách, ktoré sú
vytesané v tvare každého znamenia zverokruhu či kúpiť si pamätnú fotku, kde ste odfotení počas vašej plavby na Dunajci.

Múzeum zachytáva život mníchov

Okrem plavby plťou po rieke Dunajec sa v obci Červený Kláštor nachádza
aj kultúrna pamiatka – kláštor kartuziánov. Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne nazvaná tiež Lechnický
kláštor, leží v malebnom vyústení riečky
Lipník do prielomu Dunajca. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuziánov, neskôr kamadulským mníchom. Expozícia v múzeu
vás prevedie svetom života rádov, ktoré tu
kedysi žili. Nájdete tu vzácne umeleckohistorické pamiatky z Červeného Kláštora,
ale aj z celej oblasti severného Spiša.
Areál múzea okrem kláštornej budovy
s chodbou tvorí aj gotický kostol sv. Antona
Pustovníka s jeho bočnými kaplnkami.
V priestore areálu sa nachádzajú aj domce,
foto: Simona Ivančáková

ktoré kedysi patrili mníchom. Celý areál
múzea je obkolesený kamenným múrom.
V lete máte možnosť stretnúť v múzeu aj
zaujímavého sprievodcu. Už pár rokov po
sebe sa po uličkách múzea preháňa mních z
Banskej Bystrice, ktorý je pre návštevníkov
múzea naozajstnou raritou. Keď budete
z múzea odchádzať, tak sa zastavte pri
pokladni a odneste si so sebou čaj od mnícha Cypriána. Pre každého sa tam nájde ten,
ktorý mu bude naozaj chutiť.

Mnícha Cypriána zasiahol blesk

Keď sa vám spomínaný kláštor spája s
mníchom Cypriánom, tak sa vôbec nemýlite. Ten tu kedysi žil a vynikal v prírodných vedách ako sú botanika, farmácia či
medicína, ale aj v alchýmii. Medzi jeho najväčšie klenoty, ktoré počas svojho života
vytvoril, patrí herbár, v ktorom sa nachádza
283 exemplárov rastlín. Pri každej rastline
je uvedený jej názov po latinsky, nemecky,
grécky, poľsky, ale aj slovensky. Legenda
o Cypriánovi vás zavedie do tajov jeho života. Okrem toho, že sa zaoberal botanikou
bol Cyprián známy aj tým, že ho zaujímal
vesmír. Pri zbieraní liečivých rastliniek v
Pieninách pozoroval orla, ktorému závidel ako sa vznáša vo výšinách. Preto sa
rozhodol skonštruovať lietajúci stroj, na
ktorom by dokázal letieť ešte vyššie ako
operenci. Po zostrojení klzáka vzlietol z
Troch korún ku švárnej pastierke. Keď
anjel uvidel jeho odraz až na dne plesa
Morskie oko v poľských Tatrách, tak ho
zrazil bleskom na zem. Na tomto mieste
dodnes stojí skala, ktorá sa nazýva Mních.

Ochutnajte špeciality z Osturne

Pieniny, to je kraj divokej prírody. V lesoch
tu môžete naraziť na rysy a vlky. Je to aj kraj
pieninských goralov, ktorí sa po storočia
v drsnej horskej krajine živili pestovaním
zemiakov, jačmeňa či chovom kráv a oviec.
Dnes týchto goralov živí najmä turistika a
cestovný ruch, ktorý je v Zamagurí rozvinutý najmä počas leta. Keď si chcete užiť
chuť pravej prírody, kde vás nebude nikto
rušiť, tak zájdite do obce Osturňa. Dedinka, ktorá sa nachádza len pár kilometrov od hranice s Poľskom, je ako nepísaná kronika ťažkého života v nehostinnom, no krásnom prostredí Spišskej
Magury. Dedinka, ktorá ignoruje čas,
vysmieva sa súčasnej modernej dobe,
uponáhľanému
a nezdravému životu.
Keď prídete do obce, nečakajte moderné domy či veľa obchodov. Miestne
obyvateľstvo sa živí chovom dobytka
a pestovaním vlastných plodín na rozsiahlych záhradách a poliach. Staršia
generácia sa dodnes snaží zachovávať ľudové zvyky a tradície, pri hrabaní sena si
spievajú goralské piesne, nosia typické ľudové kroje. V Osturni nezabudnite ochutnať
typické domáce špeciality, ktoré pozostávajú prevažne zo zemiakov, slaniny a bryndze. Typickým príkladom tradičného jedla
foto: Simona Ivančáková

Kláštor kartuziánov
v Červenom Kláštore je
národnou kultúrnou
pamiatkou.

Pieniny, to je kraj
divokej prírody.
V lesoch tu môžete
naraziť na rysy a vlky.
z tejto oblasti sú osturnianske zemiaky.
Uvarené zemiaky, ktoré sa na masti spolu
s bryndzou spoja a zo snehobielej bryndze
sa stane červeno-hnedá masa. Sýty obed si
domáci často dochutia škvarkami zo slaniny
a zapíjajú to studeným mliekom. Špecialita,
ktorú neochutnáte len tak kdekoľvek.

Most lásky spája Slovensko a Poľsko

Po skvelom obede v obci Osturňa sa presuniete naspäť do Červeného Kláštora. Auto
si zaparkujete na jednom z miestnych parkovísk v strede dediny a prejdete sa mostom na druhú stranu do Poľska. Obyvatelia Nižných Šromoviec lavičku cez Dunajec nazývajú aj Mostom lásky. Mnohí ju
oceňujú najmä z dôvodu, že mladí ľudia
po lavičke prechádzajú z jednej strany na
druhú a výsledkom sú nové medzinárodné
manželstvá. Okrem toho však most patrí
medzi najužitočnejšie diela, ktoré boli v
posledných rokoch v Pieninách vybudované. Zrušilo nielen izoláciu, ale v obci
naštartovalo aj väčší turistický rozvoj.

Tri koruny nie sú len tri

Keď prejdete pozdĺž celej poľskej obce, tak
sa dostanete pod skalný masív Troch korún. Zaujímavosťou je, že vrchol pohoria sa
neskladá z troch častí, ako naznačuje jeho
názov, ale až z piatich. Turistickým chodníkom sa postupne každý turista dostane
do vytúženého cieľa. Tým sú na začiatok

Tri koruny. Pod samotným vrchom sa nachádza lúka Szopka, z ktorej sa otvára výhľad na Zamagurie a Tatry. Po pár metroch
stúpania do kopca narazíte na drevenú
búdku, ktorá je miestom výberu vstupného na vyhliadkovú galériu Troch korún.
Po zaplatení 4 zlotých sa môžete posunúť
po oceľovej konštrukcii vyššie. Po schodoch
sa postupne dostanete na vrchol pohoria.
Okraglica, najvyšší vrch pohoria, sa nachádza 982 m.n.m. a je z nej nádherný výhľad.
Celé Zamagurie máte ako na dlani a v
diaľke vidíte aj Tatry. Pod vami sa na
Dunajci mihajú malé bodky, ktorými sú
v skutočnosti plte s turistami.

Z Troch korún na Sokolicu

Pre menej zdatných turistov sa púť skončí
na Troch korunách a vrátia sa naspäť
k autu. Zdatnejší turisti sa vydajú na Sokolicu. Postupne sa dostanete na Hradnú horu,
prejdete okolo Pieninského hradu cez vrcholy Bajków Groń, Sutrówka, Czerteź,
Czertezik až sa dostanete k najkrajšiemu
vyhliadkovému bodu. Sokolica, najkrajší
vrch poľských Pienin. Z vyhliadky si vychutnáte hĺbkový pohľad na Dunajec s jeho
prielomovou dolinou. K atrakciám patrí
najfotografovanejšie borovica v Poľsku,
ktorá nechýba ani v jednej prezentácií
o Pieninách. Po zostupe zo Sokolice sa dostanete k riečnemu prievozu. Prievozník
oblečený v goralskom kroji vás prepraví
na druhý breh Dunajca. Pár minút chôdze
a ocitnete sa na štátnej hranici, odkiaľ sa
môžete vydať na cestu späť. Buď pôjdete
pešo prielomom Dunajca, alebo zájdete
k Chate Pieniny v Lesnici, odkiaľ premáva
autobus. Náročná, ale zato nádherná túra
vo vás zanechá určite silný dojem.
Ak ešte stále váhate, kde na Slovensku ste ešte neboli, tak zájdite do Pienin.
Do čarokrásneho kraja nachádzajúceho
sa na hraniciach s Poľskom. Do kraja, kde
si oddýchnete, načerpáte novú silu, ale
zároveň uvidíte kus nádherného sveta.
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Erasmus Írsko

Erasmus in Ireland
„Peňaženku mám, mobil mám, kefku mám, pyžamo...,“ opakovala som si, keď som sa už tretíkrát prebaľovala do
iného kufra. Všadeprítomný stres a zaneprázdnenosť najvyššou povolenou váhou batožiny mi nedovolili stráviť
večer v pokojnom sentimente medzi mojimi najbližšími. Čím ďalej, tým intenzívnejšie mi v mysli zaznievalo:
„Zajtra o tomto čase...“ Všetci navôkol mi znižovali hladinu adrenalínu v krvi a podávali ďalšie balíky vreckoviek.

A

DANIELA MATEJOVIČOVÁ

j takéto momenty mal môj
veľkolepý odchod z domova
na Erasmus do írskeho periodika pre slovenských krajanov Slovak in Ireland v Dubline. Ani zďaleka to nepripomínalo rozlúčky,
ktoré som absolvovala pri odchode na internát už od svojich pätnástich rokov. Zrazu
som mala byť odkázaná sama na seba a svoje (ne)schopnosti. Čo ma ale upokojovalo
bola skutočnosť, že až taká osamelá predsa
len nebudem. Našťastie, na skusy do sveta
sme sa vybrali dve. Vedela som, že Viki,
ktorá je všade známa svojou výrečnosťou
a neutíchajúcim zmyslom pre humor, bude
mojou záchranou. Keď pri nástupe do lietadla v strese vyhlásila: „A do ktorého lietadla máme nastúpiť?“ pričom tam bolo len
jedno s predným a zadným vstupom, vedela som, že nudiť sa určite nebudem.
Vzhľadom na to, že som letela po prvýkrát, nechcela som si nechať ujsť lukratívny
výhľad z okna. Akonáhle som zbadala dve
voľné miesta, drala som sa tým smerom.
Pokojne sme sa usadili a chystali sa pokochať pohľadom z okna, ktoré tam... nebolo. Neviem, kam som predtým hľadela!
Klišé fotky obláčikov sa nám teda len tak
-tak podarilo urobiť votrením mobilu do
okna za nami sediacich spolucestujúcich.
Po vystúpení z lietadla som sa riadila rodičovskou radou: „Nikam nechoď prvá,“ a nasledovala som húfy pasažierov z rovnakého lietadla, aby sme sa stadiaľ nejako vymotali. Podarilo sa, hoci pán, ktorého sme
sa držali, nás napokon zmiatol svojím odchodom na toalety.

Prvé dublinské „zaucho“

Mám sklon idealizovať si veci a nepripúšťať,
že niečo by mohlo byť inak, ako si predstavujem. Preto som neočakávala nič, čo by
mohlo moje sny skrížiť. Naivka. Pred naším
odchodom mi „prischla“ úloha nájsť ubytovanie. Prečo nie? Spýtam sa známych,
pootravujem ľudí na „ksichtovej knihe“, vygúglim... Vybavila som nám naoko krásnu
izbietku v centre Dublinu so všetkým, čo
k tomu patrí. Cena bola síce horibilná, ale
pripisovali sme to jej umiestneniu. I keď
realita sa napokon s fotkami zhodovala len
minimálne, na otázky prenajímateľa, týkajúce sa spokojnosti, som odpovedala síce s
trpkým, ale vcelku presvedčivým úsmevom.
V duchu som si však trieskala hlavu o múr a
chcela sa vrátiť domov. „Nerev,“ racionálne
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ma v pravej chvíli uzemnila Viki. Situáciu
prevzal do rúk Marek, ktorý nás sprevádzal.
Ráznou angličtinou dotyčného upozornil,
že „we are not happy with this offer“ a v
momente sme sa ocitli v zatuchnutej kancelárii, kde nám s rešpektom vrátili ešte aj
zálohu. Chvalabohu zaňho! Tie bryndzové
halušky zapíjané kofolou potom chutili
stokrát lepšie a navyše pripomínali miesto,
ktoré som len pred pár hodinami opustila.
Bolo nám dobre. Aj keď sme v tej chvíli boli
v podstate bezdomovci.

Trapasy so šťastným koncom

Jedna z vecí, ktorá ma v pozitívnom zmysle
slova najviac zarazila, bolo počasie. V hlave
som mala o Írsku vždy zaškatuľkovanú
predstavu o tom, že ľuďom nad hlavami
permanentne visia dáždniky. What a mistake. Mylnú predstavu nahradilo rozprávkové babie leto s našľahanými oblakmi. Raz
sme síce zmokli, ale bez toho by to nešlo.
Ak mal byť náš pobyt v Írsku stopercentný,
takýto krst si vyžadoval.
Správanie Dublinčanov je ďalšia z vecí,
ktoré si píšem na zoznam s plusovými bodmi. Stačila mi prvá skúsenosť, keď som si
prvý raz s kŕčmi v bruchu vyľakane pýtala
lístok v autobuse. Nesmelou angličtinou
som šoférovi vysvetlila, že chcem ísť do centra. „Eighteen eighty,“ odpovedal s vážnym
výrazom. Vyľakane som sa naňho pozrela,
začala hádzať drobné do kasy a v duchu som
sa prehrabávala v peňaženke, kde zoberiem toľko mincí. „No... two eighty. I´m just
kidding,“ od srdca sa zasmial vodič. Nebol
to výsmech či uštipačný úškrn s otráveným
podtónom, na aký som zvyknutá a ktorý ma
spravidla privádza k myšlienkam o vlastnej retardácii. Cítila som sa po ňom dobre
a tešila som sa, že mám nového „kamoša“
v dopravnej spoločnosti. Zle naladeného
Íra som vlastne ani nestretla. V očiach obyvateľov tohto ostrova som si všimla skôr ich
pozitívne naladenie, otvorenosť a zhodnotila som, že fráza „take it easy“ im naozaj
sedí ako uliata. Je im jedno aj to, čo má kto
oblečené. Čím to je? Neriešia zbytočnosti.

„Love story“ in English School

Vzhľadom na to, že sme sa chceli zdokonaliť
v angličtine, bolo nutnosťou poobhliadnuť
sa za nejakou jazykovou školou. Prvé dva
dni boli nesmelé. Hanblivosť a strach z gramaticky nesprávne zložených viet mi tvorili v hrdle hrču, ktorú som nebola schopná

prehltnúť. Postupom času som však „objavila Ameriku“ a zistila, že ostatní sú so mnou
na tej istej lodi, nemajú dôvod sa mi smiať
alebo ma iným spôsobom ponížiť. Skamarátili sme sa. Správny mix ľudí, s ktorými som
si rozumela a mala pocit, že ich poznám
večnosť. Brazília, Mexiko, Čína, Taliansko,
Nemecko či Venezuela. Stadiaľ všadiaľ boli.
Absolvovala som s nimi svoju prvú pintu
Guinessa na Arthur´s Day. Pamätné. Po týždni som dostala od spolužiaka z Mexika
list, ktorým mi vyznal svoje city a v prípade, že nemám frajera, pozýval na rande.
Bolo to vcelku milé, ale, vzhľadom na to, že
som nespĺňala základnú podmienku, pokus
stroskotal. Slovenská kultúra ho po všetkých stránkach natoľko očarila, že by som
ho mala asi čoskoro vyčkávať na bratislavskom letisku.
foto: Simona Plávková

Postupom času som sa z rôznych dôvodov prepracovala do tretej, vyššej triedy,
kde som sa dozvedela, že sa podobám na
Taylor Swift. Patrične ma to pobavilo, lebo
nie som ani len blondína. No, stáva sa. Na
rozlúčku vo fastfood-e, keď sa v dublinských
uliciach už zvianočnievalo, nezabudnem.

Smer Severné Írsko

Náš pobyt v Dubline sa pomaly dostával
do víťazného konca, no napriek pomerne
dlhému obdobiu strávenému na večne

autobusy „emhádéčky“ náhliace sa v ústrety obednej prestávke.
Po rýchlej prehliadke epicentra niekdajších bratovražedných bojov sme sa vydali ešte viac na sever. Otvárala sa pred
nami scenéria sviežo zelených pasienkov s
učupenými kamennými domami, za ktorou
sa tiahlo morské nekonečno. „Inokedy tu
býva taká hmla, že nevidno na pol metra,“
podčiarkol náklonnosť šťasteny šofér. Slnko
sa dotýkalo celej krajiny a aj napriek tomu,
že fučal silný vietor a pri fotení mi krehli

prsty, bolo tam nádherne. V pozadí lemovali obzor škótske útesy a v šírom oceáne sa
vypínalo niekoľko ostrovov zahalených v
žlto-zelenom machu. Naším ďalším cieľom
bol Carrick-A-Rede Rope Bridge, lanový
most postavený rybármi, ktorí tam na blízkom ostrovčeku asi pred 350 rokmi lovili
lososy. Po zaplatení vstupného poplatku na
toto asi dvadsaťmetrové kultúrne dedičstvo
sme si vystáli rad s podobnými horlivcami túžiacimi po dokonalých záberoch.
Vykročila som na drevené dosky mosta, v
jednej ruke foťák, v druhej krytka. Nuž čo,
niekto to musel zdokumentovať, ale s frajerinou som veľmi rýchlo skončila. Ktosi
za mnou neustával v balansovaní a ja som
nadobúdala pocit, že nezvládnem prejsť
na druhú stranu. Pokochali sme sa teda
výhľadom z opačnej perspektívy a vrátili sa
späť po tej istej trase.

Obrov chodník

Turisti v uliciach
írskeho Dublinu.

Poslednou zastávkou toho dňa boli Giant´s
Causeway, bazaltové útvary z niekdajšej
sopečnej činnosti, ktoré mi z vtáčej perspektívy pripomínali včelie plásty. Najskôr
sme si ich obzreli z výšky priľahlého brala
a správanie turistov, ktorí sa dole pod nami
motali ako mravce, sa nám zdalo neopodstatnené. „Nejaké tmavošedé skaly, rôzne
vysoké, ústiace do oceánu. Nevidím na tom
nič zvláštne,“ hodnotila som. Napokon sme
však premohli predsudky a zliezli sme
strmé bralo po klzkom skalnatom chodníku. Spočiatku opovrhnuté „stĺpy“ zrazu
pôsobili ako dokonale premyslené a majestátne umelecké dielo. Vytvárali jednoliaty
celok, ktorý sa postupne strácal v Atlantiku.
Akoby bol jeden odkopírovaný od druhého.
Pochopili sme pomenovaniu, ktoré toto
miesto nesie, ale aj záberovchtivé skupiny. „Balvany“ boli slizké, miestami pokryté machom a museli sme si dávať pozor,
aby nás nezniesli do vody. Vďakabohu, že
sme ten autobus nezmeškali a mohli sme
sa dotknúť hladiny druhého najväčšieho
oceána sveta.

Skúsenosti nad zlato
zelenom ostrove, sme z neho nevideli o
nič viac, než bežný shopaholic bažiaci po
lacných handrách známeho obchodného
domu, ktorého fonetický prepis, vyvolá v
slovenských pomeroch pohoršenie. Výlet
do Severného Írska s mesačnou periodicitou organizovala spomínaná jazykovka a
my sme si ho predsa len nechceli nechať
ujsť. Križujúc ulice slnečného Belfastu sme
sa zastavili pri múzeu Titanicu, pred ktorým sme sa frajersky pofotili. Na
prehliadku nebol čas. V rýchlosti sme preleteli aj centrum mesta, stretávajúc pochodujúci sprievod v modrých uniformách s
oranžovými brmbolcami na baretoch. Hlavné mesto Severného Írska pôsobilo historicky, zachovalo, no veľa zákutí pripomínalo krvavé boje z nie tak dávnej minulosti. Ponuré spomienky oživovali ružové

V očiach obyvateľov
tohto ostrova som si
všimla skôr ich pozitívne naladenie,
otvorenosť a zhodnotila som, že fráza
„take it easy“ im naozaj
sedí ako uliata.

Som presvedčená, že z Írska som si odniesla
tie najlepšie spomienky a skúsenosti, ktoré by mi školské lavice pri všetkých možnostiach nikdy neboli schopné poskytnúť. Stretávali sme sa so slovenskými
krajanmi, ale aj domácimi a vpisovali sme
ich príbehy do článkov. Pracovali sme v kreatívnom a inšpiratívnom redakčnom kolektíve, ktorý nám umožnil oboznámiť sa s
prípravou a zalamovaním samotného časopisu a v angličtine sme sa zdokonaľovali
aj prekladaním rôznych príspevkov.
Hoci po návrate na univerzitu v metropole dolného Liptova som si svoju absenciu musela poriadne „odmakať“, rozhodnutie vyskúšať si Erasmus na vlastnej koži
neľutujem. Navyše, dnes už viem, že táto
stáž mi umožnila získať oveľa viac, ako len
„nejakú“ novú poznámku do životopisu.
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Ľudia by si mali médiá vyberať
V mediálnej oblasti sa pohybuje už štrnásť rokov. Za ten čas pôsobila ako redaktorka v periodikách SME a Trend.
Aj vďaka tejto práci sa z nej stala uznávaná mediálna analytička, ktorá si získala rešpekt medzi novinármi.
Na svojom blogu a webovej stránke médiá kritizuje i chváli.
JOZEF GRUCHALÁK

Vyštudovali ste históriu a estetiku na
UKF v Nitre. Postgraduálne ste študovali
históriu v Bratislave a politológiu v Prahe. Ako ste sa dostali k žurnalistike?
Bola som čitateľkou denníka SME, ktorý
raz vyhlásil konkurz na nových redaktorov.
Povedala som si, že to skúsim.
Nemali ste predtým k žurnalistike
vzťah?
Stať sa novinárkou som vôbec neplánovala.
Ani som dovtedy nikde nepublikovala. Toto
rozhodnutie prišlo zo dňa na deň.

Pomohli vám vyštudované odbory
v novinárskej práci?
Keď som nastúpila do denníka SME,
dostala som na starosť oblasť médií,
o ktorých sa nedalo stále písať. Začala som
teda vyhľadávať témy, blízke tomu, čo som
študovala. Písala som aj o historických témach, ale aj o kultúrnej politike.

Kde ste po odchode z redakcie SME
pokračovali?
Začala som pracovať pre týždenník Trend.
Mala som túžbu skúsiť niečo nové a
podrobnejšie som sa chcela venovať problematike médií.
Umožnili vám to?
Áno. Písala som pre mediálne.sk. Robila
som to, čo aj dnes, len som mala nad sebou
šéfa.

Boli ste viackrát na materskej dovolenke. Mali ste problém nájsť si po nej
v médiách prácu?
Počas skoro celej materskej dovolenky,
pri troch deťoch, som písala hlavne pre
SME. Paradoxne, keď mi končila posledná
rodičovská dovolenka, tak som sa prvýkrát
ocitla bez práce. Keď mal môj najmladší
syn tri roky, týždenník Trend prepúšťal.
Rozhodli sa, že ukončia so mnou spoluprácu. Nepriamo to zdôvodňovali lepšou

„Nehodnotím len na základe pocitov, ale na prácu
kolegov sa pozerám hlavne cez etiku, etický kódex novinárov a pravidlá, ktoré novinárom ukladá
zákon.“
Ako si spomínate na vaše pôsobenie
v tomto denníku?
Denník SME ma naučil písať. Na začiatku
to bolo zložité, keďže som nemala so
žurnalistikou žiadne skúsenosti. Musela
som sa naučiť písať kratšie a hľadať podstatu. Aj ľudia, ktorí v denníku pracovali, mi
dali veľa skúsenosti. Napríklad dôležitý bol
princíp hľadania pravdy a pomoci ľuďom,
ktorí sú diskriminovaní.

V SME ste založili a viedli pondelkovú
prílohu venovanú médiám.
S nápadom vytvoriť prílohu o médiách som
prišla v čase, keď som bola na materskej
dovolenke. Všimla som si, že sa v SME v tom
čase píše o médiách menej. Navrhla som,
aby sa každý pondelok na jednej spravodajskej strane venovala pozornosť mediálnym
témam, ktoré boli v danom najdôležitejšie.
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pozíciou iných redaktorov, ktorí nemali
deti. Keď som sa začala obzerať po inej práci, ako prvé sa ma pýtali na počet detí, čo sa
mi nepáčilo. Je to diskriminačné.

To vás podnietilo založiť vlastný blog?
Už počas pôsobenia v Trende som chcela informácie o médiách prinášať inak. Vnímala
som, že na Slovensku je málo platforiem,
ktoré by sa venovali médiám. Využila som
teda dieru na trhu a založila som najprv
blog – v zahraničí známy ako mediawatch
blog.
Bola to na Slovensku novinka, alebo pred
vami už niekto hodnotil médiá a prácu
novinárov prostredníctvom blogu?
Predo mnou sa tomu venoval Gabriel Šípoš
z Transparency International Slovensko.
Analyzoval najmä texty denníkov a zameriaval sa skôr na ekonomické témy. Veľmi

sa mi páčilo, ako to robil. Dokonca sa stalo, že kritizoval aj mňa. Keď som sa rozhodla ísť cestou blogovej žurnalistiky,
chcela som ísť podobnou cestou, ale o
niečo širšie. Hodnotím aj elektronické
médiá, no menej analyticky ako Šípoš.
Hoci som nebola viazaná na žiadne
vydavateľstvo, moje články boli od začiatku dobre čítané.

O úspešnosti projektu rozhodovala
hlavne čítanosť.
Každý novinár chce, aby jeho články zaujali ľudí. V mojom prípade bola čítanosť
kľúčová. Ak by som čitateľov neoslovila,
nepokračovala by som v tom.

Prečo
je
potrebné
informovať
o médiách?
Ak novinári dohliadajú na celú spoločnosť
a pozerajú na jej nedostatky je potrebné, aby aj ich niekto kontroloval. Ja som
v pozícii, keď ich dokážem pochváliť, ale
aj skritizovať.
Čím ste zaujali čitateľov?
Ľudia sledujú médiá, a preto o nich aj radi
čítajú. Zaujímajú sa hlavne o ich zákulisie.
Aj preto som po blogu založila mediálny
web omediach.com.
Uspeli ste aj na sociálnych sieťach.
Na Facebooku som si založila skupinu,
ktorá bola predchodcom špeciálneho webu
o médiách. Tu som prinášala aktuálne informácie zo sveta médií, ako boli napríklad
personálne zmeny. Skupina veľmi rýchlo
rástla a záujem ľudí o tieto aktuality bol
veľký.

Akých ľudí oslovujú vaše témy?
Môj obsah čítajú skôr muži, vo veku od
20-39 rokov, so stredným a vysokoškolským vzdelaním. Sú to predovšetkým profesionálni a budúci novinári,
analytici, politológovia a marketingoví pracovníci, ale aj bežní čitatelia.
Museli ste štýl vášho písania prispôsobiť
blogu a webovej stránke?
Pri blogovej žurnalistike ľudia očakávajú názor a nemajú záujem o klasicky spravodajský článok. Začala som
písať komentáre, kde jasne cítiť môj
postoj.

Mnohí však práve kvôli citeľnej subjektivite blogom nedôverujú.
Blog je subjektívna vec. Ja však nehodnotím len na základe pocitov, ale na
prácu kolegov sa pozerám hlavne cez
etiku, etický kódex novinárov a pravidlá,
ktoré novinárom ukladá zákon. Je dobré,
že vznikla platforma blogov, hlavne pre
obyčajných ľudí, kde môžu akýmkoľvek
spôsobom vyjadriť svoj názor. V konečnom dôsledku zodpovednosť za
to nesie každý sám. Dôležitá je ale
spätná väzba.

Aká je odozva vo vašom prípade?
Reakcií je veľa a väčšinou sú pozitívne,
ale aj negatívne. Záleží to aj od témy. Najviac ľudia reagujú pri článkoch súvisiacich
s rasizmom, náboženstvom či zdravotníctvom. Mňa však teší každý jeden ohlas.
Ako reagujú kritizovaní novinári?
Zo strany novinárov som nemala výrazne
negatívne reakcie. Počítam s tým, že
sa moje články môžu niekoho dotknúť.
S priamymi vyhrážkami som sa však doteraz nestretla.
Považujete Slovákov za mediálne
gramotných?
Mediálna gramotnosť je u nás podľa mňa
foto: Vladimír Kampf

primeraná. Slováci v porovnaní s inými
národmi sledujú médiá častejšie. Viac žijú
televíznym vysielaním a reagujú aj na malé
prvky manipulácie, keď zistia, že ich chcú
médiá oklamať. Vedia rozoznať skrytú
reklamu a rozlíšiť, v prípade televíznych
politických diskusií, s kým moderátor
sympatizuje a správa sa k nemu inak. Diváci si takéto veci všímajú a vedia, čo nie je
v poriadku.
Na tieto veci upozorňujete aj vy.
Nevylučujem, že aj môj blog môže byť
jeden z prvkov, ktorý ovplyvní ich názor.
Nemyslím si ale, že sila článkov je až taká,
aby zmenila ich myslenie. Moje príspevky
odzrkadľujú tiež len určitý postoj. Konečnú
mienku si vytvára každý sám, na základe
toho, čo vidí.
Venuje sa dostatočná pozornosť mediálnej výchove na školách?
Zaregistrovala som na viacerých školách
predmet mediálna výchova. Bude dobré, ak
sa to rozšíri.

Ako by sa mala vyučovať?
Je dôležité, aby sa tento predmet
nevyučoval teoreticky, ale na konkrétnych príkladoch. Žiakom treba rozprávať,
že spravodajstvo je len výrezok z reality.

To čo nakoniec vidia v médiu závisí od viacerých faktorov ako myslenie redaktora,
redakcie a krátkosti času. Žijeme v mediálnom
svete, pod tlakom informácií. Je potrebné
naučiť deti selektovať informácie a naučiť
ich aj vyhľadávať. Rodičia a školy by nemali
zabúdať ani na závislosť detí na médiách,
nových médiách, ktorá má veľký dopad na
ich psychiku.
Aké je súčasné mediálne prostredie na
Slovensku?
Je lepšie ako bolo v minulosti. Dnes podliehajú médiá väčšej kritike ako pred 10-15
rokmi, keď boli aj také, ktoré priamo alebo nepriamo riadili politické strany. Mediálny trh sa postupne od tohto očistil.
Slovenskí novinári sú na tom ako?
Tí majú tlačový zákon, ktorý im vytvára
prostredie ochrany. Napríklad na základe
neho musia štátne úrady novinárom
poskytovať informácie. Zároveň žurnalisti
musia chrániť svoj informačný zdroj.
V minulosti to nie vždy platilo. Ochrana
postavenia novinárov však u nás stále nie
je dokonalá.
Čo by ju mohlo zlepšiť?
Zmeny
v
tlačovom
zákone,
ale
aj
v
etickom
kódexe
novinárov.
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Mohol by v tomto pomôcť Slovenský
syndikát novinárov?
Ten je pozostatok predchádzajúcej socialistickej organizácie. Nepovažujem
ho za stavovskú organizáciu novinárskej
obce.
Prečo?
Veľká časť novinárov z mienkotvorných
médií nie je súčasťou syndikátu. Naopak,
dominujú tu žurnalisti v dôchodkovom
veku a ako organizácia si plní úlohu skôr
v regionálnych štruktúrach. Problém vidím aj v tom, že sa Slovenský syndikát
novinárov málokedy otvorene postaví za
novinárov. V súčasnosti rieši svoje vnútorné a existenčné problémy.

Novinárom ostáva už len ochrana
z redakcie.
Áno, ale sú tu aj iné alternatívy. Aj mojím
blogom sa snažím poukázať na prípadnú
nespravodlivosť voči novinárom. Ďalej
sú to cezhraničné organizácie ako Medzinárodný tlačový inštitút, ktorý má
pobočku aj na Slovensku. Ten často reaguje
na neoprávnený zásah do novinárskej práce
a supluje to, čo by mal robiť Slovenský syndikát novinárov.

Pozrime sa na ochranu z druhej strany.
Plnia slovenské médiá úlohu strážnych
psov demokracie?
Myslím si, že skôr áno. Máme rôzne typy
médií, no od ktorých sa táto úloha očakáva, tak si ju plnia. Médiá poukazujú na ľudí,
ktorých sa nespravodlivo dotýkajú zákony,
alebo sa dlhé roky súdia so štátnymi úradmi a iba po ich medializácii sa veci začnú
hýbať. Médiá upozorňujú aj na jednotlivé
korupčné škandály a porušenie ľudských
práv.

To je pozitívna vlastnosť médií
a novinárov, no ľudia ich vnímajú aj
negatívne.
Ľudia si vytvárajú názor na základe
najsledovanejších médií a tie sú bulvárne.
Tomuto charakteru sa kvôli sledovanosti
prispôsobuje aj televízne spravodajstvo.
Publiku sa v takomto obsahu väčšinou
ponúka skreslená realita. Je to spôsobené tým, že sa uprednostňujú témy
o nehodách, škandáloch a neprirodzenom správaní. Nečudujem sa teda ľuďom,
keď sú voči novinárom kritickí.

Miroslava Kernová

novinárka a mediálna analytička

Narodila sa v Kežmarku. Vyštudovala
históriu a estetiku na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre. Postgraduálne študovala históriu na Univerzite Komenského v Bratislave a politológiu na Univerzite Karlovej v Prahe.
Od roku 2000 pôsobila ako redaktorka
v denníku SME. Tu založila a viedla pondelkovú prílohu venovanú médiám. V
roku 2010 začala písať pre týždenník
Trend a jeho mediálnu sekciu mediálne.
sk. Po dvoch rokoch založila svoj vlastný mediawatch blog, ktorý patrí medzi
najčítanejšie blogy na Slovensku a neskôr
aj webovú stránku omediach.com, kde
dodnes upozorňuje na nedostatky, ale
aj pozitíva novinárskej práce a prináša
aktuálne informácie o médiách. V roku
2012 so svojim webom vyhrala súťaž
E-žena. Bola nominovaná na Krištáľové
krídlo v kategórii Publicistika a literatúra.
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Je to chybou aj ľudí, že takéto médiá
sledujú a podporujú tak neserióznu
žurnalistiku ...
... Preto je potrebné na nich apelovať, aby si
vyberali médiá, kde sú informácie najbližšie realite.

Spomínali ste bulvár. Ten často
prekračuje morálny rámec. V mediálnom prostredí je však viacero etických kódexov, ktoré určujú práva a
povinnosti novinárov. Je problém
v dodržiavaní týchto pravidiel alebo
v úplnom nerešpektovaní takýchto kódexov?
Etický kódex nie je daný zo zákona, je to
podobná norma desatoru. Od novinárov sa očakáva, že sa budú týmito pravidlami riadiť. Orgány, ktoré by mali
dozerať na dodržiavanie etiky, sú pre
elektronické médiá Rada pre vysielanie a retransmisiu a pre ostatné
médiá
samoregulačný
orgán
Tlačová rada, ktorú málokto pozná.
Je otázne, či tieto orgány vykonávajú
dostatočný dohľad. Vlastné etické kódexy
majú však aj niektoré redakcie. Takýchto
noriem je dostatok, skôr je problém v ich
dostatočnom dodržiavaní.

V akých prípadoch sa etika porušuje?
Napríklad v prípade informovaní o malej
Lucke, ktorú našli po troch rokoch mŕtvu
v byte. Novinári informovali o nej viac
ako bolo potrebné. Vrchol bolo spravodajstvo z jej pohrebu. Prekročili hranicu, jej medializáciu už nemal kto chrániť.
Nemohli tu zasiahnuť rodičia. Okrem
toho novinári by nemali zobrazovať
utrpenie bežných ľudí a nemali by
zneužívať deti pri boji ich rozvedených
rodičov. Očakáva sa, že pri takýchto
udalostiach novinári ustúpia a chránia
deti pred medializáciou, alebo si žiadajú
povolenie a vyjadrenie od oboch strán sporu.
Ktoré z mediálnych prečinov podľa vás
najviac prekročili etické normy?
Bola to tragická udalosť havárie vrtuľníka,
pri ktorej zomrelo dieťa. Niektoré médiá zverejnili plač matky po tom, ako jej
v nemocnici ukázali mŕtve dieťa. Dve televízie zverejnili zábery na utrpenie matky,
ktorá práve našla svoje mŕtve dieťa. To
zomrelo pri dopravnej nehode.

Akým spôsobom sa môže brániť pred
mediálnym zneužitím bežný občan?
Ústavou Slovenskej republiky, kde je
zaručené ľuďom právo na súkromie
a Občianskym zákonníkom. Na základe
toho sa treba brániť právnou cestou.
Ochrana súkromia je však posunutá
v prípade politikov, ale aj celebrít.

Je naša žurnalistika slobodná?
Nedá sa na to odpovedať všeobecne. Veľa
závisí v akej redakcii novinári pôsobia, akú
tam majú slobodu a akú voľnosť im dá ich
vydavateľstvo pri riešení konkrétnych tém.
V každej redakcii by mali byť jasné pravidlá, čo sa smie a čo nie. Ako sa rozprávam
s viacerými redaktormi, sloboda v médiách
je rôzna. Myslím si, že to z ich výstupov
dokážu rozlíšiť aj ľudia.

Vplývajú na nezávislosť médií ich
majitelia?
Vždy je tu snaha určitých skupín vytvoriť
médium, na ktorom môžu zarobiť a
presadzovať cez neho vplyv. To tu bude
asi vždy. Závisí to najmä od redaktorov, či
dokážu ustáť ten tlak a udržať si slobodu.
Po roku 1989 sme si prešli istým vývojom
a dnes tu máme aj štandardné médiá. Je tu
riziko vplyvu majiteľov, ale väčšia časť z
nich je postavená na základnom slobodnom
princípe.
Čo odporúčate prijímateľom mediálnych
obsahov?
Mali by sa naučiť selektovať. Informácií je
dnes veľa a ľudia si môžu vyberať. Ak nie
sú spokojní s televíznymi správami nemusia ich sledovať. Môžu ich prepnúť, vypnúť
a pozerať, či čítať niečo iné. Dobrou alternatívou sú aj knihy.
foto: Anna Struharová

Literatúra Tibor Eliot Rostas

Neistota ako prostriedok
ovládania
Peniaze ako krv v žilách, neľudské pracovné podmienky či gender
ideológia. Aj o týchto témach hovoril Tibor Eliot Rostas na besede
o svojej knihe Mlčanie II.
BARBORA ĎURAČKOVÁ

R

elácia Mlčanie, ktorá sa vysielala
na Rádiu Viva, sa snažila rozoberať
témy, o ktorých sa nehovorí. Práve ona bola hlavným podnetom
vydania knihy s rovnomenným názvom
relácie, ktorá obsahuje kratučké rozhlasové zamyslenia. Prelomilo sa ňou ticho a
vyšli na porch mýty o spoločnosti, slobode
či demokracii. Kvôli jej obsahu boli návrhy
na stiahnutie knihy z predaja. Avšak, čo je
zakázané, to viac priťahuje záujem. „Aj zlá
reklama je reklama,“ s úsmevom povedal
Rostas. Kvôli úspechu prvej knihy sa autor
rozhodol zhotoviť pokračovanie s názvom
Mlčanie II, kde ponúka rozhlasové eseje o
labyrinte sveta.
Besedy ku knihe Mlčanie II, ktoré sa konali po celom Slovensku, vzbudzovali u niektorých obavy, aby sa nezmenili na stretnutia „extrémistických živlov“. Rostas o sebe
tvrdí, že nie je extrémistom a jeho potešenie
pochádza z toho, že môže žiť na tejto zemi a
stretávať sa s diametrálne odlišnými ľuďmi.
Do extrému nezachádza a tvrdí: „Násilie
plodí len násilie aj napriek krivde.“
Na besede sa autor dotkol viacerých
problémov, ktoré rozoberá aj v relácii, či
v knihe. „Najväčším prekliatím ľudstva sú
peniaze,“ tvrdí Rostas a pridáva, že peniaze vytvárajú predpoklady k tomu, aby popri
nich mohol existovať úrok a ten úrok musí
byť určený k úročeniu. „Dnes je problém vo
vytváraní všetkých tých špekulácií, derivácií
a všetkého, čo súvisí s tým, že sa predávajú
vlastne neexistujúce veličiny, ktoré vyt-

foto: poprad.dnes24, gayleforman.com

várajú len predpoklad, aby
mohli byť donekonečna
nafukované. Aby sa svet
týmito mafináciami prepadal stále hlbšie a vytvárala sa stále hlbšia
jazva na tej tvári Zeme,“
povedal autor knihy Mlčanie II, no zároveň upozornil, že nie je nič pohoršujúce na tom mať peniaze a žiť spokojne. Narúšanie spokojnosti má na
svedomí neukojiteľnosť,
ktorá je vytváraná umelo. Tvrdí tiež, že človek
sám o sebe ku šťastiu
nepotrebuje peniaze, ale
je mu predostierané, aby

si to myslel.
Taktiež sa na stretnutí so svojimi čitateľmi dotkol problému novodobého otrokárskeho systému: „ Pozvali sme si ho
sem Novembrom 1989, no boli sme
presvedčení, že sa chceme mať lepšie.“
Pracovné podmienky, ktoré vytvára Západ, sa podľa Rostasa môžu napríklad v
treťom svete prirovnať ku koncentračným
táborom. Príkladom môžu byť ľudia, ktorí
pracujú šestnásť hodín denne, ale aj ženy,
ktoré sú označované páskou. Firemná kultúra považuje ľudí za zlodejov času a pritom si neuvedomujú neľudské podmienky.
Z ľudí sa stávajú stroje.
V opisovaní jednotlivých problémov,
ktorými sa zaoberá aj v knihe, načrel Rostas
aj do problematiky gender ideológie. Tvrdí,
že sa nám snažia zničiť pôvodné tradičné
hodnoty ako je rodina. Usilujú sa, aby sme
my sami pociťovali potrebu vymeniť hodnoty za niečo, čo nám oni demonštrujú. „Ich
cieľom je vytvárať v ľuďoch od malička neistotu. Dieťa si má vybrať či chce byť dievča,
alebo chlapec. Ide o vykorenenie z normálu.
Otázkou zostáva pôvod, odkiaľ to ide? Kto
to tak veľmi chce? Spoločnosť sa polarizuje na základe toho, že to tak niekto
chce.“
V závere besedy autor knihy zdôraznil,
že enormne pribúda ľudí, ktorým nestačia
správy prinášajúce médiami. Cieľom knihy
Mlčanie II. a besied o nej je navzájom sa
spoznávať a rozširovať spoločnosť otvorených očí.

Tour de stroskotaný
život?
Iba jeden rok (Ikar, 2014) je kniha, v
ktorej autorka Gayle Formanová (na
obrázku) prináša odysseovský „road“
príbeh. Veľa sa v nej cestuje, ale myseľ
hrdinu sa akoby nepohla z miesta.
Kto hľadá, ten nájde. Tak sa traduje
stará múdrosť, aj keď sa čoraz viac možno
stretnúť s modifikovaným tvrdením,
ktoré je zároveň opozitom daného, že
kto prestane hľadať, ten konečne nájde.
A tak nejako sa z hrdinu Formanovej
knihy stal nielen hľadač neznámej ženy,
ktorá sa z akýchsi príčin stala jeho mantrou a cieľom, ale aj synom, čo radšej
cestuje hore-dolu po svete, akoby sa mal
vlastnej matky spýtať, prečo nie je ako
iné milujúce matky. A tiež chlap(c)om,
ktorý sa radšej spoľahne na „úsudok“
mince, ako na ten svoj...
Willem stelesňuje knižného hrdinu (a
aj človeka), akému sa je radno vyhnúť, aj
keď v podstate neskončil zle. Aj autorka
ako-tak vystihla (naschvál a či náhodou)
podstatu dnešnej stratenej generácie, vytrvalej nasledovníčky tej hemingwayovskej. Rád sa unášal, bol stratený v preklade.
Človek, čo sa pachtí za niečím, pričom zabúda, že dnešok nepočká a ani zajtrajšok
neostane navždy zajtrajškom. Ťažko sa
preto hľadá dôvod, prečo zdieľať sympatiu k niekomu, kto si sám nepomôže,
ani keby mu riešenie spadlo pred nohy.
Dokonca si ho rád aj odkopne ďalej, nech
sa nejako tvorí tá „dynamika“ príbehu.
Nejde však o výber námetu, ústredného
charakteru či prostredia. “Čítať sa dá aj o
žobrákovi zo 16. storočia, len by to muselo mať viac než sofistikovanú povrchnosť,
ktorá sa na mňa usmieva ako mladá
deva s krásnymi narúžovanými perami,
pričom úsmev odhalí prehnité pahýle. V
tomto prípade len vykonštruované (ne)
možnosti trúda Willema. A to v šate,
ktorý zaváňa vágnosťou, so šálom naplneným množstvom klišé.”
Aby som však nehádzala len popol na
knižnú hlavu, spôsob, akým Formanová
zobrazila prázdnosť našich životov a
permanentné hľadanie problémov a náhod, kde nie sú, je scestný. Táto prednosť
sa však pobila s planosťou pokusov o analýzu pravdepodobnosti. Ak chce
teda čitateľ niečo s presahom,
môže obísť celkom
naprázdno.
(lp)

ZUMAG 19

Film Horiaci ker

Lepšie zomrieť v stoji ako žiť
na kolenách
Zastrašovanie, vykonštruované obvinenia a profesijná alebo spoločenská degradácia boli zbraňami
komunistického režimu. Trojdielny film Horiaci ker z produkčnej dielne HBO je sondou naprieč
temnou minulosťou československého národa, do ktorej sa mnoho ľudí chce stále vrátiť.
ANDREJ KUZMÁNY

Slovenská herečka
Tatiana Pauhofová si
zahrala hlavnú úlohu
vo filme Horiaci ker.

P

íše sa 16. január 1969, takmer päť mesiacov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy
do Česko-slovenska. Václavským námestím v Prahe prechádza mladý muž s vedrom v ruke. V jeho hornej časti zastavuje a skladá si dole
kabát. Vedro zdvíha nad hlavu a celý obsah
vylieva na seba. Z vrecka vyťahuje škatuľku
zápaliek. Jednou škrtá a prikladá ju k svojmu poliatemu odevu. Jeho telo zachvacujú plamene. Kričiac sa rozbieha krížom
cez námestie.
Drámu sledujú vystrašené pohľady
okoloidúcich. Z malej búdky vybieha výhybkár dopravného podniku a snaží sa horiaceho mladíka uhasiť. Je neskoro. S rozsiahlymi popáleninami na osemdesiatich percentách tela ho prevážajú do nemocnice. Po troch dňoch od svojho činu
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mladý študent Jan Palach zomiera. Takto
sa začína trojdielny televízny film poľskej
režisérky Agnieszky Holland s názvom Horiaci ker.

O Palachovi bez Palacha

Jan Palach bol študentom Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Po príchode vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vystupoval proti okupácii. Zúčastňoval sa protestných akcií, nabádal
k štrajku. Žiaden pokrok však neprichádzal. Rozhodol sa konať. Ako prejav
odporu proti potlačovaniu slobôd a apatickému prístupu verejnosti sa zapálil.
V čase smrti mal len dvadsať rokov.
Horiaci ker síce rozpráva o Janovi
Palachovi, ale diváci jeho tvár neuvidia.
Režisérka sa zameriava na udalosti, ktoré
nasledovali. Pohrebu a smútočného sprie-

vodu sa zúčastnilo niekoľko desiatok tisíc
ľudí. Heslá ako ‘Lepšie zomrieť v stoji ako
žiť na kolenách’ viali na transparentoch
nad hlavami početného davu.
Úcta a rastúca podpora obeti vyvolávali nespokojnosť politickej moci. Na
príklade súdneho procesu medzi rodičmi
zosnulého a ich obhajkyne Dagmar Burešovej (Táňa Pauhofová) s komunistickým poslancom Vilémom Novým snímka
zobrazuje metódy vtedajšej vládnucej
strany. Metódy, pre ktoré prvky odporujúce
demokratickým princípom neboli cudzie.

Štyri hodiny beznádeje

Sila výpovede spočíva v príkladoch skutočných ľudí, ktorí sa režimu vzopreli.
Následkom odporu trpeli, ale nikdy sa
nevzdali a naďalej bojovali. Debutujúci
mladý scenárista Štěpán Hulík sa vyhýba
foto: pravda.sk

výrazným zmenám histórie. Interpretáciou reálnych udalostí buduje autenticitu
diela a príbehmi reálnych osôb umocňuje
emocionálny dopad na diváka.
Hoci film má spolu takmer štyri hodiny,
je natočený takým sugestívnym spôsobom,
že napriek rozsahu nenudí a opakovane
berie dych. Pocity pritom nevyvoláva umelo
prostredníctvom vykonštruovaných situácií
či klišéovitých alebo patetických momentov,
ako je čoraz častejšie trendom v americkej
produkcii. Do doby útrap a bolestí prenáša
vďaka decentnému a minimalistickému
snímaniu, využívajúcemu dlhé zábery
a silu okamihu. Audiovizuálna stránka,
vsádzajúca na ticho alebo prirodzené zvuky
prostredia, ktoré miestami dopĺňa depresívna gitarová melódia, implikuje strach
kombinovaný s beznádejou.

Kryl in memoriam

Režisérska a scenáristická zručnosť sa
prejavuje najmä v ohromnej sile záberu, ktorý dokáže vypovedať aj bez slov.
Film ponúka viacero nezabudnuteľných mo-

“Môj čin splnil účel,
ale nech to už nikto
ďalší nerobí. Nech sa
pokúsia študentov
zachrániť, aby celý
svoj život zasadili za
dosiahnutie našich
cieľov. Aby sa pričinili
živí v boji.” Jan Palach

mentov, ktoré rezonujú v pamäti ešte dlho
po skončení. Dialógy sú napísané brilantne
a každá jedna veta je myšlienkovo hutná,
ale najvýraznejším nositeľom obsahu je
obraz a zvuková stopa.
Scéna po Palachovom upálení. V kabáte
polícia nachádza list podpísaný menom
Pochodeň 1. Jeho význam je emocionálne
mrazivý. Palachov čin nie je posledný. Major Jireš (Ivan Trojan) pátra po ďalších potenciálnych samovrahoch. Na Divadelnej
fakulte Akadémie múzických umení hľadá
partnerku zosnulého. Po stenách visia portréty obeti s odbojovými heslami. Z vrchných poschodí sa ozýva študentský spev
nadčasovej skladby Morituri te salutant od
Karla Kryla. Spev generácie, ktorá v časoch
revolúcie mala už viac ako 40 rokov a bolo
pre ňu neskoro. Schopnosť ponúknuť na
minimálnom priestore maximum emócií

iba vďaka symbióze obrazu a zvuku je prejavom skutočného režisérskeho a scenáristického umenia.

Keď vraj bolo lepšie

Najsilnejšou časťou filmu je jeho prvá tretina. Dôraz kladie na ľudí a na medziľudské
vzťahy. Vyzdvihuje dôležitosť Palachovho odkazu a spolupatričnosť, akú
medzi občanmi vyvolal. Moment ich
príchodu s horiacimi sviečkami v rukách
k rodnému domu Jana Palacha, prelínajúci
sa s prestrihmi na ustarostenú tvár
herečky
Jaroslavy
Pokornej,
ktorá
stvárňuje matku obeti, je z hľadiska
výsledného
dojmu
výnimočný
a
vzhľadom na ostatnú československú
televíznu produkciu nemá takmer obdobu.
Záverečný tridsaťsekundový depresívny
záber na odraz tváre Táni Pauhofovej na
skle výkladu kníhkupectva, sprevádzaný
gitarovou melódiou, nesie neopísateľnú
výpovednú hodnotu.
V ďalších dvoch dieloch sa tvorcovia sústredia na súdny proces
medzi matkou a bratom zosnulého s
predstaviteľom
komunistickej
strany
Vilémom Novým. Vďaka pomalšiemu tempu
a striedmemu rozprávaniu vytvárajú ucelený obraz o dobe, ktorú ešte aj dnes
mnohí nazývajú lepšou. O dobe, kedy vykonštruované obvinenia boli nevábnou súčasťou života tých, ktorí si dovolili hlásať
pre vtedajšiu vládu absurdnú požiadavku
osobnej slobody a zrušenia cenzúry. Autenticitu diela umocňuje striedanie hraných
záberov so skutočnými.

Skvelá Pauhofová

Dominantou filmu sú tiež herecké výkony.
Rolu Dagmar Burešovej, hrdinskej advokátky, ktorá pre pravdu obetovala pokojnú
budúcnosť seba i svojej rodiny a ktorá sa po
prevrate stala ministerkou spravodlivosti,
stvárňuje slovenská herečka Táňa Pauhofová. Po najnovšom Jánošíkovi, v ktorom
si zahrala rovnako pod taktovkou Angieszky Holland a nevyhla sa v ňom viacerým
nemravným scénam, tentoraz zosobňuje
charakterovo úplne odlišnú postavu. Hovoriac netradične po česky prezentuje
širokú škálu emócií od milujúcej manželky
cez odvážnu právničku až po psychicky
zdeptanú ženu.
Vo vedľajších úlohách excelujú najmä
Jaroslava Pokorná a Petr Stach ako matka
a brat Jana Palacha, skúsený Ivan Trojan v pozícii člena Verejnej bezpečnosti
a prekvapujúco aj Vojtěch Kotek. Mladého herca si väčšina filmových divákov
pamätá ako hormónmi ovplyvneného pubertiaka zo snímok Snowboarďáci a Rafťáci. Za seriózne predvedenie vedúceho
študentského zväzu, ostro bojujúceho proti
vládnucej moci, si však zasluhuje obdiv.
Ak by Horiaci ker pochádzal zo zámorskej
produkcie, pravdepodobne by sa uchádzal
o významné filmové ceny.

Brak namiesto kvality

Američania sú národom hrdým na svoj
pôvod a kultúru. Pri udeľovaní cien akadémie, bez ohľadu na požiadavku objektivity, prihliadajú na tematiku i pôvod filmov. Poľskej režisérske Agnieszke Holland
sa i napriek európskemu rodisku podarilo
počas jej režisérskej kariéry v Hollywoode
presadiť. Dvakrát jej produkty nominovali na Oscara v kategórii Zahraničný film,
v roku 1992 so snímkou Europa Europa
siahala dokonca na sošku za najlepší adaptovaný scenár. Ani raz neuspela, ale vo
filmovom priemysle si vybudovala štatút
kvalitnej dramaturgičky.
Česká filmová a televízna akadémia
pôvodne zaradila do nominácií na Oscara
aj Horiaci ker, ktorý však nesplnil podmienky súťaže. Podľa pravidiel nesmie byť
žiaden navrhnutý film pred uvedením na
strieborné plátno šírený televíziou alebo
internetom. Hoci Horiaci ker v zostrihanej
verzii uviedli vo vybraných kinách Českej
republiky, ešte skôr sa objavil v televízii
HBO ako trojdielna séria. Do boja o ceny sa
nakoniec dostala snímka Donšajni, ktorej
zaradenie vyvolalo rozsiahle diskusie (na
Česko-slovenskej filmovej databáze dosahuje hodnotenie na úrovni tridsiatich
percent). Sám režisér Jiří Menzel pripustil,
že nejde o žiaden významný trhák pre
veľkú súťaž.

Prežil Palachov odkaz?

„Môj čin splnil účel, ale nech to už nikto
ďalší nerobí. Nech sa pokúsia študentov
zachrániť, aby celý svoj život zasadili za dosiahnutie našich cieľov. Aby sa pričinili živí
v boji,“ povedal v nemocnici podľa výpovede spolužiaka Jan Palach. Hoci sa neskôr
o samovraždu pokúsilo viacero ďalších ľudí,
jeho odkaz pretrval. Spomienkové akcie
k dvadsiatemu výročiu jeho smrti prerástli
v najväčšie demonštrácie proti komunistickému režimu v Československu od konca
šesťdesiatych rokov. O desať mesiacov na to
sa totalitný systém zrútil.
Horiaci ker je mementom, že Jan Palach obetoval svoj život na protest proti
okupácii krajiny cudzími vojskami. Až smrť
mladého muža dokázala prebudiť spiaci národ z apatie. Začal sa angažovať vo verejnom živote a bojovať za základné hodnoty, ktoré človeku od prirodzenosti prináležia. Trvalo dvadsať rokov, kým režim,
nerešpektujúci ľudské slobody, zlyhal.
Ľudové príslovie hovorí, že len poznaním minulosti sa môže človek poučiť z jej
chýb v budúcnosti. Film je ideálnym prostriedkom, ako ich neustále pripomínať. Kým
však Horiaci ker upozorňuje na situáciu
po príchode sovietskych vojsk do Československa, na východe Ukrajiny sa udalosti
začali až príliš nápadne podobať tým z roku
1968. A tak je na mieste otázka, či človek
nie je odsúdený svoje chyby opakovať, a
či mladý študent Jan Palach nezomrel nadarmo.
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Hudba Pink Floyd

Nestarnúca klasika
Legendárne roky šesťdesiate boli plodným obdobím vzniku mnohých pokladov sveta hudby. Jedným zo
svojráznych nových štýlov, ktoré si zakrátko našli širokú škálu poslucháčov, bol aj psychadelický
rockový zvuk bájnych Pink Floyd. Kurz, ktorý táto kapela od svojich počiatkov nabrala, ju
doviedol do siene slávy, aby sa tak stala nezabudnuteľnou ikonou rockovej histórie.
MARIJA HEKELJ

I

konami nového zvuku boli dobre vychovaní a vzdelaní mladí
Angličania. Do popredia vstupovali
z neznáma. Pink Floyd nevznikli
odrazu, ale ako produkt tvorivého
procesu Rogerra Watersa, Sida Berreta,
Ricka Wrighta a Nicka Maysona – ľudí,
ktorých spájala tvorivá hudobná vlna. Svoju
existenciu začali ako Sigma 6. Vystriedali
ešte dva názvy – Tea Set a The Abdabs,
ktorými sú hudobným znalcom už trochu
známejší. Avšak, aby mohli preraziť, potrebovali zvučnejšie meno. To sa zrodilo v
hlave Sida Berreta hneď po jeho nástupe do
kapely. Inšpirovali ho bluesoví gitaristi Pink
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Anderson a Floyd Council, nový názov teda
vytvoril z ich krstných mien. Vznik The Pink
Floyd Sound naznačoval príchod niečoho
nového.

Berretove miesto obsadil Gilmour

Sid Berret priniesol do kapely nový štýl,
ktorým sa Pink Floyd odlišoval od hudby,
ktorú tvorili Led Zeppelin alebo Rolling
Stones či Jimmi Hendrix. Jeho kariéra v kapele však netrvalo dlho. Pod jeho odchod sa
podpísali psychické problémy a závislosť na
drogách. Spolupracoval na celom prvom albume The Piper at the Gates of Down z roku
1967. O rok na to vydávajú ďalšiu platňu

A Saucefull of Secrets, kde mal Berret už
iba jeden song. Hudbe sa však venoval aj
naďalej sólovo, no bol obmedzovaný svojou
chorobou a najmä drogami. Paradoxne však
prežil relatívne dlhý život, ako šesťdesiat
ročný zomrel na rakovinu pankreasu. Sid
výrazne obohatil vtedajší rockový úzus
o nový rozmer.
Po jeho odchode uprázdnené miesto
obsadil gitarista David Gilmour, ktorý zostal
Floydom už verný. Ich názor na svet, ktorým
sa v hudbe prezentovali, ovplyvňovali tiež
drogy, čo je typické pre toto obdobie. No
významnú úlohu pri komponovaní skladieb
zohrali ich spomienky a zážitky z detstva

foto: topzine.cz

a mladosti. Odkaz, ktorý do svojej hudby
zakódovali, je obrazom filozofií života
týchto čias. Albumy, ktoré vytvorili, sú vyznaním pocitov, presvedčenia, ale aj parafrázou sociálno-spoločenských pomerov.
Psychadelický ráz, ktorým sa táto hudba
vyznačuje, je práve tým neobyčajným korením. Tak prekvapivým a pútavým.

Dvanásť albumov, každý iný

Prvé dva úspešné single Arnold Layne a See
Emilly Play pomohli skupine získať nových
fanúšikov. V prevratnej dobe vznikala
prevratná hudba, nové myšlienky, vízie a
fantázie sa akosi ľahšie predierali do popredia. Ľudia väčšmi začali vnímať hudbu akú
počúvali, ktorá pôsobila ako skladby z iných
dimenzií. Ale zobrazujú nielen svet fantastický, prifarbený ľúbivými efektmi, ale aj
svet reálny. Tlmené tóny gitary a polohlasný spev na anglickej lúke za štebotu
spevavcov je elegantným diskurzom do
prírodného meditatívneho priestoru, ktorý
poslucháčovi sprostredkuje v reálnom čase
pocit z prítomnosti na slnkom zaliatej lúke.
Rastúca popularita Pink Floyd podporila ich ďalšiu tvorbu. Vydali dvanásť albumov, pričom každý z nich je vytvorený

Pink Floyd je jednou
z najslávnejších
hudobných skupín
všetkých čias.

foto: wikipedia.org,

Album The Wall,
ktorý Pink Floyd
nahrali v roku 1979,
predstavuje vrchol
ich tvorby.
v inom originálnom štýle, každá platňa obsahuje pár veľkých hitov, ktoré počúvame
v rádiách dodnes. Vystúpenia a koncerty
zapôsobili na davy, ktorým sa okrem hudobného zážitku pokúšali otvoriť oči aj
hlbokou lyrikou textov. Aj vďaka rastúcej
obľúbenosti vydávajú tretí album už v roku
1969.

Osemdesiate roky priniesli nezhody

Éra najznámejších albumov prišla až
s odstupom času, v 70. rokoch, kedy
už Pink Floyd pracujú na koncepčne
prepracovanejších skladbách. Nové albumy
prichádzali s dvojročnými odstupmi. The
dark side of the moon (1973), Wish you
we here (1975), Animal (1977) a napokon
The Wall. Rocková opera z roku 1979 predstavuje vrchol ich tvorby. Na tomto špecifickom projekte má zásluhy najmä Roger
Waters. The Wall ako koncept rockovej opery sa stal skutočne nadčasovým dielom, o
čom svedčí fakt, že Waters s ním koncertuje
dodnes.
Význačným dielom je aj Another Brick
in the Wall, v hodnotení časopisu Roling
Stone 500 najlepších albumov sveta sa
práve album The Wall, na ktorom sa tento
singel nachádza, umiestnil na 87. priečke
obľúbenosti. Tematika tohto albumu sa stala podnetom pre filmové spracovanie, ktoré
za sprievodu živého koncertu doplnené o
teatrálne efekty, avšak s citom pre pointu,
je počinom pôsobiacim silný emotívny
zážitok. Roger Waters vložil do svojej práce
aj kus seba, keď svoju inšpiráciu čerpal z
vlastného detstva, zo života, ktorý dovtedy
prežil.
V 80. rokoch dochádza vo vnútri kapely
k nezhodám, pre ktoré sa v osemdesiatom
piatom Waters rozhodol ukončiť spoluprácu. No Pink Floyd ako takí pracovali aj
naďalej, avšak už bez Rogera. Jeho odchod
bol však predzvesťou útlmu kapely. Posledný album The Division Bell z roku 1994
mal byť oficiálne posledný Floydovský projekt, pričom David Gilmour vyhlásil, že jeho
aktéri sa aj naďalej budú venovať hudbe,
ale už v sólových projektoch. The Wall
však neupadol do zabudnutia, bol to práve
Roger Waters, ktorý si vybojoval právo
pokračovať a šíriť tak odkaz Floydovskej
hudby až dodnes.

Birdy
Fire Within
Warner Bros
indie-rock/indie-pop/pop-rock
43:43 (Deluxe version 56:37)

Vtáčatko vydalo minulý rok druhý album. V debutovom išlo hlavne o cover
verzie, najnovší počin obsahuje len a
len jej autorské skladby. Za dva roky
ešte nikto nedospel. Birdy je výnimka potvrdzujúca pravidlo. Poučila sa
z chýb, ktoré jej vyčítali kritici a so
vzpriamenou hlavou vykročila vlastnou
cestou. Čo môžeme očakávať od
dievčiny, ktorá má len sedemnásť a v
očiach otázku, čo láska zmení? Samozrejme nevyčerpateľnú studnicu songov
o najkrajšom cite na svete. Odhliadnuc
od jej pubertálneho veku, texty nie sú
povrchné ani prvoplánové. Birdy, vlastným menom Jasmine Van Den Bogaerde,
svojím prejavom dáva najavo, že ak si aj
nič z vyspievaného neprežila, dušou je
sedemdesiatročnou vdovou, ktorá radí
svojim vnúčencom ako randiť. Nie je
však tou nudnou starou mamou, ktorá
zaspí na polceste do obchodu. Jej skladby
majú náboj a podpis typický len pre ňu.
Oproti prvému albumu sa na Fire Within
objavujú aj rytmické a takmer tanečné
hity ako napr. Light me up či v éteri rotujúca Wings. Pri väčšine skladieb stále
cítiť melanchóliu a jesenné podtóny. Klaviristka, ktorá zdedila nadanie po matke
dobýja svet. Z jej tvorby môžeme medzi
notami zbadať, že ju ovplyvňujú staré
kapely ako napr. Bon Iver. Ak by zmenila svoj repertoár, neuverili by sme jej
to. Každý si zapamätal Birdy ako jemné
žieňa s anjelským hlasom.
Prekvapením albumu je song Maybe,
ktorý má sangvinický charakter. Mrazivo
krásna je klavírna skladba No angel.
Máte na výber z dvoch možností. Album
s jedenástimi skladbami alebo deluxe
verziu doplnenú o štyri piesne. V tomto
prípade menej neznamená viac. Väčšia
dávka mladej krvi znamená viac emócií,
viac klavírneho umenia a viac potešenia.
Vtáčatko je dôkazom, že slovenské mainstreamové rádiá hrajú aj kvalitnú hudbu,
aj keď v žalostne malom množstve. Takmer hodina slávičieho spevu prinavráti
vašej roztatárenej duši stratený pokoj.
		
Lívia Šimčeková
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Šport Športová sezóna 2014/2015

Je tu jeseň a štart novej sezóny
September a október športoví priaznivci milujú. Po letnej prestávke sa roztočí kolotoč v mnohých populárnych
športoch. Preto je čas povedať si, čo nás čaká v sezóne 2014/2015.
LUKÁŠ TIMKO

Ú

vod tohto roka bol bohatý na
športové udalosti aj úspechy
Slovákov. Dominika Cibulková sa v januári dostala až
do finále Australian Open,
kde nestačila na Číňanku Na Li. Zimné
olympijské hry v Soči sa skončili pre našich
hokejistov sklamaním, keďže sme nepostúpili ani do štvrťfinále, ale našu reputáciu
pod piatimi kruhmi čiastočne napravila
druhým zlatom Anastasia Kuzminová. Biatlonistka opäť triumfovala v rýchlostných
pretekoch na 7,5 kilometra a priniesla na
Slovensko jediný kov z Ruska. Májové Majstrovstvá sveta v Bielorusku nepriniesli
nášmu hokeju želané zmŕtvychvstanie. Tím
okolo Vladimíra Vůjtka v rozhodujúcom
zápase podľahol Francúzom a opäť sme
sa nedostali medzi najlepších osem celkov
turnaja. Svetový šampionát vo futbale sa
konal bez našej reprezentácie. Nervydrásajúce finále medzi Nemeckom a Argentínou
v predĺžení dopadlo lepšie pre Európanov.
V júli sme opäť sledovali Petra Sagana na
ceste za tretím zeleným dresom. To je už
minulosť. Nová sezóna prináša ďalšie výzvy.

Hokejisti budú napravovať reputáciu v
Česku
Slovenskí fanúšikovia budú v roku 2015
sledovať najmä hokejistov na májových MS
v Prahe a Ostrave. Slovenská reprezentácia
sa bude snažiť odčiniť nevydarený olympijský turnaj v Soči, kde sme obsadili predposledné jedenáste miesto a tiež zbabrané
MS v Bielorusku. Na poste trénera národného tímu napriek kritike ostal Vladimír
Vůjtek, ktorého čaká náročná úloha. Na
zmiernenie napätia vo fanúšikovskej obci
bude verejnosť od nášho tímu očakávať
bezproblémový postup do štvrťfinále v takmer domácom prostredí, keďže základnú
skupinu budeme hrať v Ostrave, kde organizátori očakávajú obrovské množstvo
divákov zo Slovenska. Nepriaznivým faktorom pre našich hokejistov je aj mierne posunutý termín začiatku turnaja. MS štartujú
už 1. mája, teda 19 dní po skončení základnej časti NHL, takže nemôžeme rátať s
veľkou podporou hráčov spoza mora. Vlani
to bolo o celý týždeň priaznivejšie.
Kozákovci očakávajú dôležitý štart do
kvalifikácie na ME
Keďže sa futbalové zázraky v strednej
Európe nedejú často, slovenská futbalová reprezentácia na svetový šampionát
do Brazílie necestovala. Nádejná africká
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Slovenský cyklista Peter
Sagan podpísal začiatkom
augusta trojročný kontrakt
s tímom Tinkoff-Saxo.

generácia spackala posledné dve kvalifikácie, a tak sa zverenci Jána Kozáka pokúsia postúpiť na Majstrovstvá Európy v roku
2016. Ak by sa nám to nepodarilo, bola by
to malá národná tragédia, pretože nový
formát ráta s účasťou 24 krajín, o osem
viac ako v minulosti. V praxi to znamená,
že v šesťčlennej kvalifikačnej skupine so
Španielskom, Ukrajinou, Bieloruskom,
Macedónskom a Luxemburskom, ešte aj
tretie miesto zaručuje minimálne baráž.
„Španieli hrajú vynikajúci futbal, ich káder
tvoria väčšinou hráči z Barcelony a Realu
Madrid. Ukrajina hrala skvele v minulej
kvalifikácii. Určite to bude ťažký súper. Inak
je to hrateľná skupina,“ povedal Ján Kozák
novinárom po žrebe. Kvalifikácia vyvrcholí
na jeseň 2015.

Slovákov v najlepšej lige sveta ubúda,
dostanú šancu mladí?
V týchto dňoch odštartovala NHL a jej
fanúšikovia sa môžu tešiť na kvantum prebdených nocí. Počet slovenských hokejistov
v tejto lige klesá, a preto budeme dúfať,
že v prvých tímoch dostanú šancu naše
,,mladé pušky”. Klasickú zmluvu má podpísaných desať slovenských hokejistov a
viacerí budú balansovať medzi NHL a AHL.
Martin Marinčin sa vlani ukázal vo
výbornom svetle a v chudobnejšom
Edmontone by nemal mať problém odohrať
kompletnú sezónu. Skvelý debut zaznamenal v minulej sezóne aj Tomáš Jurčo.
Krídelník Detroitu využil dlhý zoznam

zranených hráčov ,,červených krídel”.
Snáď by mohol aj väčšiu časť tohto roka
odohrať s krajanom Tomášom Tatarom.
Na hranici sa potáca Richard Pánik, ktorý
spadá do priemeru v Tampa Bay a bude
musieť čakať na svoju šancu. Prvý raz od
roku 2005 si zámorský celok vybral v prvom kole draftu slovenského hokejistu, ale
od Marka Daňa sa nečaká presadenie sa už
v prvej sezóne. Teoretickú šancu zahrať
si najelitnejšiu ligu sveta má ešte Marek
Hrivík, Martin Gernát aj Michal Handzuš,
ktorý momentálne nemá zmluvu.

Sagan sa pokúsi o návrat na výslnie
Vo februári začne brázdiť cesty po celom
svete najlepší a najpopulárnejší slovenský
športovec súčasnosti. Petra Sagana po prvý
raz v profesionálnej kariére čaká zmena
tímu. Päť rokov v talianskom Cannondali
vystrieda dánsko-ruský celok s dvojnásobným rozpočtom aj očakávaniami. V TinkoffSaxo si od Žilinčana s trvalým bydliskom
v Monte Carle budú sľubovať úspech na
jarných klasikách a štvrtý zisk zeleného
dresu na Tour de France. Čaká ho prísnejší
režim v profesionálnejších podmienkach
a rozhodujúce bude, ako sa vysporiada
so všetkými zmenami a tlakom na svoju
osobu. Je totiž najdrahšou akvizíciou tímu
pred novou sezónou a aj vďaka nemu má
byť zoskupenie Olega Tinkova najlepšie
na svete. Ak sa tento cieľ nepodarí naplniť,
môžu Sagana čakať nepríjemné represálie.
foto: roadcyclinguk.com

Šport Adam Žampa

Slovenské prekvapenie olympiády
Pred zimnou olympiádou v Soči ho na Slovensku poznalo len zopár fanúšikov alpského lyžovania.
Po nej ho však pozná takmer každý. Adam Žampa už o pár dní odštartuje novú zimnú sezónu.
SIMONA IVANČÁKOVÁ

Pochádzate z lyžiarskej rodiny. Váš otec
je zároveň vašim trénerom, brat Andreas sa predstavil rovnako ako vy na
olympiáde a najmladší brat Teo už tiež
lyžuje. Spomeniete si na vaše lyžiarske
začiatky?
K lyžovaniu ma priviedol môj otec, keď som
mal tri roky. Pretekať som začal, keď som
mal desať. Začiatky neboli najľahšie. Bol
som veľmi malý a všetci chlapci boli vyšší
ako ja, čiže som nepatril k najlepším.
S Andreasom často štartujete na
rovnakých pretekoch. Necítite medzi sebou rivalitu, napriek tomu, že ste bratia?
Navzájom sa s Andreasom hecujeme a
pomáhame si. Spolupracujeme a dávame
si medzi sebou informácie z trate. Rovnako
to bolo aj na olympiáde, kde bol pre mňa
veľkou oporou. Boli to silné zážitky, keď
som dlhý čas stál pri paneli lídra pretekov
a Andreas za mnou prišiel, zagratuloval mi
a objal ma. Určite ho neberiem ako súpera,
ale ako oporu.

Mnoho ľudí zaujíma, ako sa pripravuje
lyžiar na zimnú sezónu v priebehu leta.
Čo všetko musíte absolvovať, aby ste na
prvé preteky boli dobre pripravený?
Keby som mal opísať tohtoročnú prípravu,
tak som sa najskôr kondične pripravoval doma v Tatrách. Potom nasledovali tri
týždne vo Francúzsku, kde som mal doobeda lyžiarsky tréning a ten poobedňajší
som mal zameraný kondične. Z Francúzska
som sa presunul naspäť domov do Tatier
a odtiaľ do Austrálie a na Nový Zéland.
Samozrejme, k mojej letnej príprave patrí
aj bicyklovanie, plávanie, robíme balanc na
fit loptách a veľa cvikov na brucho.
Začiatkom septembra ste sa vrátili z
mesačného pobytu na Novom Zélande.
Počas prípravy ste sa zúčastnili aj Austrálsko-novozélandského pohára, kde
ste vyhrali takmer všetko, čo sa dalo.
V obrovskom slalome a slalome ste
foto: zimbio.com, aktuality.sk

vyhrali dokopy šesťkrát a stali ste sa
jeho jasným víťazom. Čomu pripisujete
tento úspech?
Priznávam, že tu nebola najväčšia lyžiarska
špička, ktorá ma bude čakať hneď v úvodných pretekoch. Nemôžem však povedať, že
sa v štartovom poli nenašli lyžiari, ktorí by
nepretekali na profesionálnej úrovni ako ja.
Úspech ma motivuje a o to viac sa teším na
začiatok novej sezóny. Víťazstva som dosiahol vďaka kvalitnej kondičnej príprave.

“V poslednom čase sa mi
darí vyhrávať finálové
kolá a verím, že raz ich
vyhrám obe, nielen to
druhé.”
Na posledných Majstrovstvách sveta v
rakúskom Schladmingu ste sa trikrát
dostali medzi najlepších dvadsať pretekárov sveta. V superkombinácii vám
patrila 13. pozícia, v obrovskom slalome
17. miesto a v slalome ste skončili pätnásty. Ako by ste s odstupom času zhodnotili svoj úspech na šampionáte?
Majstrovstvá sveta hodnotím veľmi pozitívne. Som rád, že to vyšlo v slalome a
superkombinácii do TOP 15. Tieto výsledky
boli pre mňa veľmi dôležité, pretože som
si dokázal, že aj ja môžem patriť k svetovej
špičke.
Na spomínanom šampionáte ste v
druhom kole nenašli premožiteľa a vyhrali ste ho. Z 24. miesta ste sa posunuli
na pätnáste. Nemáte pocit, že sa z vás
stáva muž druhých kôl?
Spomínam si, že na šampionáte som nebol
po 1. kole spokojný s jazdou, pretože som v
hornej časti spravil chybu. Je pravda, že trať
už bola rozbitá. V 2. kole som šiel s nízkym
štartovacím číslom sedem a využil som to
najlepšie ako som vedel. To, že vyhrám, sa
mi ani nesnívalo. Je pravda, že v poslednom
čase sa mi darí vyhrávať finálové kolá a verím, že raz ich vyhrám obe, nielen to druhé.
Čo hovoríte na výsledky, ktoré ste
dokázali vyjazdiť v Soči. Vypichnem 5.
miesto v superkombinácii a 6. miesto
v slalome. Čakali ste, že sa vám podarí
niečo takéto významné?
Takéto výsledky som nečakal, ale sníval

som o nich. Som veľmi rád, že sa mi podarili
vyhrať najmä obe finálové slalomové kolá.
Čo sa týka úspechu, tak je pre mňa veľmi
významný, pretože je z olympiády.

Keď sa zameriame iba na druhé kolá v
slalome, tak všetky ste vyhrali. Čomu
pripisujete tento úspech? Je to tým, že v
oboch prípadoch ste do finálového kola
štartovali s relatívne nízkym číslom a
mali ste ešte dobré podmienky na trati?
Bolo to aj tým, že som mal super štartovaciu
pozíciu, ale na druhej strane si myslím, že
som nemal čo stratiť. Mohol som len získať.
Hlavné je, že hlava mi dovolila ísť presne
tak, ako na tréningu, čiže bez väčších chýb
a najmä rýchlo.
Ktoré z týchto umiestnení si vážite viac?
Je to 5. miesto v superkombinácii, kde sa
započítava do výsledkov čas zo zjazdu a
slalomu, alebo vaša obľúbená disciplína,
ktorou je slalom?
Veľmi si vážim obe pozície, pretože sú super. Dostať sa na olympiáde dvakrát do

TOP 6 je pre mňa niečo neskutočné. Úspech
v slalome je pre mňa cennejší. Vzhľadom na
to, že sa mi tam podarilo vyhrať aj finálové
kolo, ma to teší ešte viac, pretože slalom
je moja obľúbená disciplína a na zimných hrách sa zišla celá lyžiarska špička.
A vyhrať kolo medzi toľkými slalomármi
sveta je niečo neskutočné.

Aký cieľ si kladiete v poolympijskej
sezóne?
Taký, ako každý športovec. Prísť vo všetkých
pretekoch do cieľa, byť čo najčastejšie v
bodovanej tridsiatke a v pár pretekoch
preniknúť medzi desiatku najlepších.
Verím, že sa mi konečne podarí dostať
aspoň v jednom preteku na stupeň víťazov.
Nesmiem zabudnúť na majstrovstvá sveta,
ktoré sa uskutočnia v coloradskom stredisku Vail-Beaver Creek. Odtiaľ chcem dobrý
výsledok.
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Vedeli ste, že

?

Lucka sa pýta

V každom čísle prináša
Nikola zopár zaujímavostí
z rôznych oblastí života.
Netradičný pohľad na
tradičné témy.
Vedeli ste že...

Niekoľko zaujímavostí o prezidentoch,
ich voľbe a predvolebnej kampani.
Prezidentské voľby na Slovensku
Aktuálne prezidentské voľby na Slovensku stáli takmer
11 miliónov eur. Náklady na akékoľvek voľby narastajú s
každým volebným cyklom. Každé nové sú teda vždy drahšie
ako tie predchádzajúce. Avšak v porovnaní s prezidentskými
voľbami v USA je to len „pár drobných“.

Najdrahšia volebná kampaň
Volebný zápas medzi americkým prezidentom Barackom
Obamom a jeho vyzývateľom Mittom Romneym sa stal v roku
2012 najdrahšou volebnou kampaňou v histórii. Obaja kandidáti a ich strany investovali do prezidentských a kongresových volieb v USA takmer dve miliardy dolárov (1,55 miliardy eur).
Prezident oligarcha
Najbohatším prezidentom sveta je hlava Ruskej federácie Vladimír Putin. Jeho rozprávkové bohatstvo tvorí majetok v hodnote viac ako 50 miliárd eur. Podľa tímu analytikov portálu TheRichest.com jeho ročný plat predstavuje
136,5-tisíca eur.

Prezident “chudoba”
Najchudobnejším prezidentom sveta je uruguajský
prezident José Mujica. Deväťdesiat percent prezidentského platu (8,5-tisíc eur) dáva na charitu chudobným, býva v polorozpadnutej ruine po manželke a jazdí
starým „chrobákom“. Na život mu pritom stačí len
500 eur.
Žena hlavou štátu
Chertek Amyrbitovna Ančimaa – Toka (96) z Tuvy bola
prvou ženou, ktorá stála na čele štátu ako nemonarcha. V rokoch 1940 až 1944 vládla v Ľudovej republike Tuva, ktorá bola jedným z prvých komunistických štátov sveta.
Dnes je súčasťou Ruskej federácie, leží v jej ázijskej
časti.

Hrdina alebo zloduch?
Abraham Lincoln sa stal hrdinom vlasti vďaka 13. dodatku Ústavy Spojených štátov amerických. Mnohí ho preto
považujú za najsúcitnejšieho prezidenta. Opak je však
pravdou. Lincoln dal rozkaz k najväčšej z masových popráv, ktoré sa na americkej pôde odohrali. 16. decembra 1862 dal popraviť tridsaťosem indiánskych lupičov
v Minnesote.
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Máte otázky, na ktoré
sa bojíte spýtať?
Alebo neviete,
koho osloviť? Napíšte
nám na zumag@gmail.com
a Lucka sa opýta za vás.

?

...s Róbertom Lukáčom z Ústavu
informačných a komunikačných
technológií KU o ISICoch

Čo bolo dôvodom výmeny starých ISIC preukazov za
nové?
Dôvodom bola Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom
vyhotovení preukazu študenta.

Mnohí študenti sa pri cestovaní vlakom stretli s problémom, keď sprievodca od nich vyžadoval vymedzenie
trasy spoja. Platí ISIC v rámci ŽSR bez ohľadu na vymedzenú trasu?
Študenti KU si môžu na základe študentských BČK zakupovať
len žiacke jednorazové cestovné lístky. Na zakupovanie
žiackych časových cestovných lístkov (týždenných alebo
mesačných) je potrebné požiadať v pokladniciach ZSSK o
vydanie Žiackeho preukazu ZSSK v papierovej forme. Žiacke
časové cestovné lístky - týždenné a mesačné oprávňujú
študenta v dňoch školského vyučovania na jednu cestu do
školy a na jednu cestu späť na vyznačenej trati v čase platnosti preukazu.

Niektorí dokonca reagovali na to, že aj napriek
prolongačnej známke na preukaze im zľavy na cestovné
v autobuse neboli uplatnené. Závisí to jednotlivo od autobusovej spoločnosti?
Slovenská autobusová doprava je súkromná spoločnosť a
nemusí tak rešpektovať rozhodnutia ministerstva školstva.

...aj Soňou Hlinkovou, riaditeľkou Univerzitnej knižnice KU

Komplikácie s ISIC-mi nastali aj v Univerzitnej knižnici,
a to pri online prihlásení na účet študenta v rámci
vypožičiavania kníh. Súvisí tento problém s výmenou
preukazov alebo nastala chyba v knižničnom systéme?
Menili sa čísla ISIC-ov, ktoré tvoria časť ID pre prihlásenie
– prefix 3820 + ISIC číslo (spolu 21 znakov). Študenti, ktorí
si predĺžili členstvo na ďalší akademický rok, sú o tom informovaní pri výpožičnom pulte. Ak má teda študent prolongované členstvo na akademický rok 2014/2015, bol pri
podpisovaní prihlášky poučený, že sa menilo jeho ID. Tiež
sa stáva, že si študenti zmenili heslo a zabudli ho. Na prolongáciu niektorí zabúdajú a sú prekvapení aj z platby (6€),
pretože minulý rok podľa ich vyjadrení za predĺženie platnosti preukazov neplatili.
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Fotoeseje Michala Kolibu

ANONYMNÝ

Fotografia vznikla 17. novembra 2012 počas protivládnych protestov na Námestí slobody v Bratislave.

V roku 2012 som si pripomenul revolúciu svojsky. Najskôr účasťou na protivládnom proteste “Berieme si späť svoju
krajinu” a neskôr na pamätnom podujatí “Remember November”, kde sa odovzdávali Biele vrany. Najprv v anonymnom dave plnom vyholených hláv a kočíkov (?!) a neskôr v spoločnosti cca. 30 ročných intelektuálov bez kočíkov, ale
so psom... bojím sa o budúcnosť Slovenska.

Do...hmly

Popadané lístie hrajúce farbami, ranné hmly a chrípka. Obdobie vhodné pre depresiu, alebo predvolebnú kampaň.
Stačí si len vybrať. Vybrať ten správny uhol pohľadu. Ale pozor! Hmla vie byť nevyspytateľná...
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