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A tiež neodchádzame, ak by mal niekto náhodou pochybnosti. Sme tu, pretože sa 
nenecháme zotročiť. Pretože už viac nechceme, aby s nami mával niekto, kto 
na to nemá právo. Aby nám nadával, nazýval nás špinavými protislovenskými 

prostitútkami. Ak sme tak označení� kvôli tomu, že prinášame pravdu a nesúhlasí�me s 
tou JEHO, tak som ňou aj JA. Aj TY, ON, ONA... 

Inšpirujme sa navzájom. 
Držme sa navzájom. 

Robme, čo je v našich silách, aby sa spoločnosť zmenila, aby prestala rozmýšľať ako 
prerastená ovca pripravená na porážku. 

Možno vám tieto riadky prí�du kruté, no zamyslite sa. 
Neprí�de vám krutejšie to, ako s nami doteraz politici zaobchádzali? 

Mne áno. Nám áno!
Nepotrebujeme počúvať klamstvá. Už ich bolo dosť. 

Máme toho dosť! 
Prestaňme sa tváriť, že sa nás to netýka, pretože sa týka. 

The Future is ours.
Nikto nám ju nevezme, no môže nám cestu k nej pekne zneprí�jemniť. 

Nedovoľme im to! 
Už sme im dovolili veľa. Cúvali sme pred nimi a zatvárali oči, keď k nám letela ich facka. 

Vráťme im ju!  
Myslí� si, že keď obetuje svojho bieleho koňa, že mu to uverí�me a budeme spokojní�. 
Samozrejme. Je jednoduchšie obetovať koňa, než jazdca, a teda seba. Však, pán premiér?

Nie, stále nie sme spokojní�!
Takisto si myslel, že keď naoko odí�de a urobí� trápne teatro o „výmene stráží�“, že nám 

to bude stačiť.
Nestačí�! 

Snaží� sa nám opäť nanútiť totalitný režim.
My ho nechceme! 

Vytrváme, zabojujeme, zatlačí�me, môže sa nám smiať do tvárí�, koľko len chce. 

Hnevám(e) sa! A neprestaneme, kým neodídu a kým sa smrť Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej nevyšetrí. 

Hnevám(e) sa!
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Spravodajstvo    Katolícka univerzita 

Tento rok sa do celoslovenskej novinárskej súťaže prihlásilo 
osem vysokoškolských časopisov. Zumag obsadil tretie miesto 

spolu s časopisom Atteliér (akademický dvojtýždenní�k Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave). Druhé miesto zí�skali Farmakoviny 
(časopis Slovenského spolku študentov farmácie v Bratislave). Prvé 
miesto, rovnako ako aj minulý rok, udelené nebolo.
Predseda poroty Lukáš Milan, ktorý hodnotil kategóriu 
vysokoškolských časopisov, zdôvodnil rozhodnutie neudeliť prvé 
miesto tým, že niektoré časopisy majú na prvenstvo sľubný nábeh, 
no je ešte potrebné vychytať chyby. Porotu pozití�vne prekvapili aj 
časopisy nenovinárskych vysokých škôl.

Menila sa aj grafika časopisu
Zumag mení� svoju podobu takmer každé dva-tri roky. C�asto sa tiež 
obmieňa redakcia, čo je prirodzene vidieť navonok aj v obsahu. 
Na grafike časopisu momentálne pracuje len jedna grafička. „Je 
to náročné, keďže som na všetko sama. Nakoľko som so zalamo-
vaní�m nemala skúsenosť, stále sa učí�m, ako grafiku robiť lepšie, 
prehľadnejšie a pútavejšie,“ povedala grafička Zumagu Barbora 
Kubovová. Dodala tiež, že sa snaží� dať Zumagu modernejšiu tvár, 
pretože predošlá grafika bola zastaraná.
Napriek zložitej situácii sa Zumag snaží� udržať si kvalitu, vďaka 
ktorej na súťaži bodoval aj v uplynulých rokoch. C� itateľom ponúka 
okrem iného aj krátke spravodajstvo, rozhovory, reportáže, recenzie, 
komentáre, fejtóny či fotoeseje.

Hlavným hosťom bol prezident
S� túrovo pero každoročne hostí� aj viaceré osobnosti. Tento rok 
medzi budúcich novinárov prišiel prezident Andrej Kiska, ktorý v 
úvodnom prí�hovore hovoril o Jánovi Kuciakovi a Martine Kušní�rovej, 
o arogancii politikov a o úlohe médií� pravdivo informovať verejnosť.
„Po ceste sem som videl niektoré vaše časopisy. Klobúk dole pred 
vami. Najdôležitejšie je, že už teraz ovplyvňujete verejnú mienku,“ 
povedal prezident. Po prí�hovore dal priestor na diskusiu, počas 

Časopis Zumag opäť úspešný na 
Štúrovom pere
Katedra žurnalistiky a jej študenti sa môžu pýšiť ďalším 
ocenením. Vysokoškolský časopis Zumag získal na 
súťaži Štúrovo pero vo Zvolene 3. miesto.

Alexandra Jurišová

Č�

ktorej sa ho mladí� budúci novinári pýtali na novú aj starú vládu. 
Vyjadril tiež svoj pozití�vny postoj k pochodom za slušné Slovensko.

Jedenásťkrát medzi najlepšími
O S� túrovo pero bojovalo v dňoch 20. – 21. aprí�la až sedemdesiatdva 
stredoškolských, osem vysokoškolských a jedenásť elektronických 
magazí�nov. Porote v kategórii vysokoškolských časopisov predsedal 
Lukáš Milan, spolu s ní�m hodnotila Viera Kulichová a Jozef Bednár.
Krajská knižnica Ľudoví�ta S� túra vo Zvolene organizuje súťaž S� túrovo 
pero od roku 1994. Hoci časopis Zumag vznikol až o desať rokov 
neskôr, podarilo sa mu zozbierať už niekoľko prvých, druhých a 
tretí�ch miest.

Petra je na vozí�čku. Narodila sa s diagnózou lámavosť kostí�. Napriek 
tejto ťažkej chorobe je plná pozití�vneho myslenia a nepozná limity. 

Na KU študuje už štvrtý rok a je riaditeľkou Pulz Rádia. Vďaka Barbore 
a Simeonovi navští�vila Veľké jablko, ktoré túžila vidieť. „Vždy som 
chcela í�sť do Ameriky. Páčila sa mi atmosféra veľkomesta a lákali 
ma aj typické atrakcie ako naprí�klad Socha slobody,“ hovorí� Petra.
Okrem veľkomesta sa Petra pozrela aj do OSN, kde ju sprevádzal 
Miroslav Lajčák. Spoločnosť jej počas dní� strávených v Amerike robila 
jeho manželka. „Nám všetkým zdravým Petra nastavuje zrkadlo 
tou svojou silou a pozití�vnou energiou, ktorú v sebe má,“ povedala 
Jarmila Lajčáková.
Program mala bohatý.  „Myslela som si, že po plavbe loďou ku Soche 
slobody už nič lepšie neprí�de, ale let vrtuľní�kom ponad New York 
bol neprekonateľný,“ spomí�na Petra.
„Nenechá sa obmedzovať, namiesto nôh má predsa kolesá. C�o si 
zaumieni, to aj dosiahne,“ hovorí� s úsmevom darkyňa Barbora. „Je 
pre nás takým slniečkom a zaslúži si to,“ doplnil Simeon.
Relácia V siedmom nebi plní� sny. Petre okrem poznávacieho zájazdu 
do New Yorku darovali notebook a odbornú stáž v RTVS s možnosťou 
budúcej spolupráce.

Snívať sa oplatí

Martina Kolejáková

Na našej škole máme nielen spolužiakov, ale aj priateľov. 
Študentke žurnalistiky, Petre Mikulajčíkovej, vysnívali 
dvaja najbližší univerzitní kamaráti, Barbora Kubovová 
a Simeon Vass, New York cez reláciu V siedmom nebi.

Časť redakcie časopisu Zumag

Č� Petra s mamou a Jarmilou Lajčákovou na lodi
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Súťaž amatérskych rozhlasových štúdií� Radiorallye 2018 sa 
konala v Prešove od 21. do 25.marca.  Rádia hostilo internátne 

rozhlasové štúdio Rádio PaF.

Uvažovali, či sa vôbec zúčastniť
PULZ rádio nevysiela kvôli technickým problémom už takmer rok. 
Najväčší�m problémom bolo zlyhanie počí�tača. ,,Filozofická fakulta 
nám poskytla nový počí�tač, no s ní�m sme nemohli synchronizovať 
náš starý vysielací� program, ktorý je pre vysielanie nevyhnutný. 
Momentálne riešime s fakultou kúpu nového softvéru, ktorý nám 
už poskytne priestor na plnohodnotnú prácu,“ upresnila riaditeľka 
PULZ rádia Petra Mikulajčí�ková. Dodala, že táto situácia sa pohla 
vpred hlavne vďaka vedúcemu katedry žurnalistiky Pavlovi Izraelovi, 
ktorému záleží� na tom, aby rádio fungovalo.
Keď sa blí�žil čas odoslania nahrávok do súťaže, tí�m rádia uvažoval, 
či sa vôbec zúčastniť. ,,Aj keď nevysielame, sme skupinka ľudí�, ktorá 
chce naozaj pracovať a má záujem urobiť niečo nielen pre seba, 
ale aj pre študentský rozhlas. Rozhodli sme sa poslať nahrávky, aj 
keď nesúťažne,“ vysvetlila riaditeľka Petra. Po prí�chode do dejiska 
súťaže však bolo rádiu umožnené riadne súťažiť a to najmä vďaka 
férovosti a odvahe.

Nielen ceny, ale aj skúsenosti
PULZ rádiu sa podarilo zí�skať v rovnakej kategórii diplom za prvé 
miesto a diplom od predsedu poroty Ľuboša Kasalu. Okrem toho 
sa z desiatich zúčastnených rádií� umiestnilo dvakrát na druhom a 
päťkrát na treťom mieste v ostatných kategóriách.
,,Na Radioralley bolo super, hlavne kvôli tomu, že sme dostali podporu 
od profesionálov, že to, čo robí�me, robí�me dobre a máme v tom 
pokračovať, čo sa vlastne odrazilo aj na výsledkoch zo súťaže. Dodalo 
nám to novú silu pokračovať v tom aj napriek tomu, že už dlhšie 
nevysielame,“ prezradila vedúca spravodajstva Lenka Farkašová.
Porotu, ktorá zastupovala Slovenský rozhlas RTVS, C�eský rozhlas 

Univerzitné PULZ rádio uspelo na 
Radiorallye 2018 aj vďaka svojej 
bojovnosti a odvahe
V Prešove sa stretlo desať amatérskych rádií, aby 
ukázalo svoju tvorbu. Aj napriek tomu, že PULZ rádio 
už dlhší čas nevysiela, na súťaži uspelo. 

Annna Zábojní�ková

Radiožurnál, Fun rádio a Rádio Košice, si PULZ rádio zí�skalo hlavne ich 
odvahou a bojovnosťou. ,,Tento rok bol pre nás na súťaži Rádiorallye 
veľmi znamenitý. Nielen porota nám dodala odvahu bojovať za to, 
čo chceme robiť. Sme skupina ľudí�, ktorá na sebe chce pracovať a 
nielen pozití�vna, ale aj negatí�vna spätná väzba nás posúva vpred,“ 
priznala Petra Mikulajčí�ková.

Návrat vysielania
Aj napriek tomu, že je rádio už dlhší� čas mimo prevádzky, chystá svoj 
návrat. Tento rok plánuje už len tzv. „freestyle“ vysielanie, dôležité 
je však zí�skať vysielací� softvér. Podľa slov riaditeľky PULZ rádia im 
univerzita vychádza v ústrety a vďaka tomu už bude môcť rádio 
naplno rozbehnúť vysielanie. „Niekoľkokrát sme sľubovali návrat, 
no momentálne sme k nemu najbližšie, ako inokedy predtým,“ 
upresnila Mikulajčí�ková.
Na súťaži sa každý rok stretávajú amatérske univerzitné vysokoškolské 
a internátne rozhlasové štúdiá zo Slovenskej a z C�eskej republiky. 
Cieľom súťaže Rádiorallye je prezentovať najkvalitnejšiu tvorbu, 
program a vysielanie konkrétnych rádií�. Nahrávky je potrebné zaradiť 
do jednotlivých kategórií�, ktoré majú samostatné podmienky. Ak ich 
nahrávka spl�ňa, môže byť hodnotená a ocenená porotou a členmi 
ostatných rádií�.

Eva Moraučí�ková už na začiatku rozhovoru deklarovala, že zber 
oblečenia je len jedna z mnohých vecí�, ktoré počas roka robia v 

spolupráci s C�erveným krí�žom. „Riaditeľka organizácie na Liptove 
nás požiadala, či by sme nemohli spraviť zbierku, v ktorej by sme 
sa snažili zbierať šatstvo. Pretože v týchto mesiacoch mali veľký 
problém s oblečení�m,“ ozrejmila Moraučí�ková.
Oblečenie mohol odovzdať ktokoľvek na FZ v období� od 7. do 
16. februára. Informácie o zbierke sa objavili na webe Fakulty 
zdravotní�ctva (FZ) s titulkom „Pomôž prežiť zimu ľuďom bez domova.“
Napriek tomu, že sa zbierka už oficiálne skončila, Eva Moraučí�ková sa 
ozývajú ďalší� ľudia. Chcú sa zapojiť a priniesť oblečenie, ktoré majú 
doma v skrini nazvyš. V inštitúcií� pracujú v skromných podmienkach 
a fungujú väčšinou len z darov a ochoty dobrovoľní�kov. Chodia 
tam pomáhať aj študenti z Fakulty zdravotní�ctva v Ružomberku. 
„Momentálne tam chodí� jedna naša študentka pomáhať práve pri 
výdaji stravy, pretože v studených mesiacoch tam migruje obvykle 
viac ľudí� bez domova,“ objasnila Moraučí�ková.
FZ a SC�K územný spolok Liptov kontinuálne spolupracujú už niekoľko 
rokov. Snažia sa prostrední�ctvo rôznych aktiví�t pomôcť ľuďom v 
núdzi. „S� tudenti a pedagógovia sa zúčastňujú na detskej rekreácií� 
pre deti zo sociálne slabých rodí�n, čo robí�me už päť rokov,“ ozrejmila 
Moraučí�ková. Počas zimných mesiacov sa v centrále SC�K v Liptovskom 
Mikuláši schádza mnoho bezdomovcov. Okrem toho, že sa tam ohrejú, 
môžu sa tam osprchovať, prezliecť a počas pracovných dní� aj najesť.

Na Fakulte zdravotníctva zbierali 
oblečenie pre ľudí v núdzi 

Marcel Vargončí�k

Pre ľudí bez domova v Liptovskom Mikuláši a okolí 
sa vybrali desiatky teplých šiat. Za iniciatívou stoja 
pedagógovia Eva Moraučíková a Mariana Magerčiaková 
z katedry ošetrovateľstva.

Členky Pulzrádia na súťaži Radiorallye
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Komentáre     Politika a šport

Veria v našu naivitu
Demokraciu už nemožno považovať za samozrejmosť. Obzvlášť nie v krajine, ktorá sa ňou 
hrdí. 

Spravodlivosť, právo a predovšetkým sloboda. Už 
tridsať rokov počúvame, že tieto komponenty tvoria 
demokraciu. Stále sa ich však (niektorí�) učí�me 

rešpektovať a použí�vať. Pár prí�kladov by sme v histórii 
našli. Máme možnosť ponaučiť sa z chýb druhých, no 
asi je lepšie položiť dlane do žeravej pahreby. Očividne 
to má lepší� účinok.
Prečo sa necháme klamať politikmi? Volí�me ľudí� na 
základe ich umelého profilu, z ktorého sa o danom 
človeku dozvedáme len to najlepšie, akoby bol priam 
svätec. Všetci by sme si z neho mali brať prí�klad, nikdy 
nič zlé neurobil. Bije sa do pŕs ako chce spraviť niečo pre 
našu krajinu, naše mesto, skrátka, pre ľud. A dostane sa k 
moci, pretože sme naivní� a zožerieme to aj s navijakom. 
A potom prí�de problém priam svetového rozmeru a 
občania sú pobúrení�. Z� ijú predsa v režime, kde vládne 
ľud. Majú právo vyjadriť svoj postoj a svoje názory. 
Povedať nahlas pravdu a pritom sa nebáť o svoj život. 
Ale je to skutočne vláda ľudu alebo len vyvoleného ľudu? 
Tých, ktorí� majú moc a najmä peniaze. Peniaze vládli a 
budú vládnuť svetom. 
A tak ideme do ulí�c. Robí�me tiché protesty, ktoré aj tak 

nikam nebudú viesť, pretože tí�, ktorým sú určené, sa len 
smejú z našej naivity. Demokratické zriadenie krajiny 
nám však spravodlivosť nezaručí�. Je to o ľuďoch, ktorí� 
sú na čele, ktorí� by nás mali zastupovať a konať v náš 
prospech. 
No oni namiesto toho spravia čokoľvek, aby presadili 
svoje záujmy, veď, koniec koncov, dopustili už všeličo. 
A zodpovednosť je zrejme pre nich cudzie slovo. Lepšie 
je byť slepý a hluchý, časom predsa odznie všetko. Keď 
ľudia zabudnú, bude opäť pokoj. 
Sledovať našich politikov pripomí�na nepodarenú 
satiru, ktorá je ako dúšok absintu. Nakrátko oklame 
naše vedomie. Cí�time sa ako najväčší� králi, ale ráno sa 
zobúdzame do reality, v ktorej máme nezaplatené účty 
a mizerné platy. 
Prečo je to tak? Lebo sme sa rozhodli, že budeme 
slušnými občanmi. A tak spejeme k ví�ťazstvu. Otázkou 
zostáva, kto z tejto hry vyjde ako ví�ťaz a kto ako porazený. 
C� i sa to všetko skončí� tak, ako v rozprávkach, že dobro 
nad zlom zví�ťazí�, a spoznáme aj pojem spravodlivosti. 
Ale na toto všetko by sme potrebovali jedno veľké 
upratovanie. 

Anastázia Kuzminová už dávno dobyla srdcia 
slovenských fanúšikov. Podarilo sa jej to pred 
ôsmymi rokmi v kanadskom Vancouveri, kde pre 

Slovensko zí�skala prvú zlatú medailu zo zimných hier. 
Nasťa, ako ju volá väčšina ľudí�, za osem rokov spopu-
larizovala biatlon natoľko, že verejnosť viac zaují�majú 
biatlonové preteky ako zápasy našich hokejistov. 
Nebolo tomu inak ani na Zimných olympijských hrách 
v Pjongčangu. Bol to práve biatlon, ktorý najviac potešil 
slovenského fanúšika, veď slovenskí� biatlonisti zaz-
namenali naše najlepšie výsledky spomedzi všetkých 
slovenských športovcov štartujúcich v Južnej Kórei. 
Kuzminová domov priniesla ďalšie tri medaily, zlato z 
masáku, striebro zo stí�hačky a individuálu. 
Nasťa sa stala biatlonovou kráľovnou a zároveň aj jednou 
z najúspešnejší�ch športovkýň celých hier.
Zimné olympijské hry neboli len o Kuzminovej. Zažiarila 
aj ďalšia biatlonistka, Paulí�na Fialková, výborným piatym 
miestom vo vytrvalostných pretekoch. Nebyť choroby, 
populárna Fialka – ako znie jej prezývka –  by útočila 
aj na cenný kov. Paulí�na milo prekvapila, piata pozí�cia 
je skvelá, preto bolo srdcervúce sledovať jej televí�zny 
výstup po nevydarenej miešanej štafete, po ktorom by 
sa na ňu nehneval ani jej najväčší� nepriateľ. Teda až na 
manžela Anastázie Kuzminovej. 
Daniel Kuzmin je nielen milujúci manžel a otec, ale aj 

kontroverzná postava, ktorá stoji v pozadí� Anastázie. Jeho 
slovné excesy už niekoľkokrát urobili dusnú atmosféru 
v slovenskej biatlonovej rodine a často si svoje vypočuli 
aj novinári. Naprí�klad na hrách v Soči, kde Daniel zakázal 
svojej žene chodiť pred slovenské médiá. U� dajne kvôli 
tomu, že klamú. 
Nezaprel sa ani v Pjongčangu, kde po nevydarenej 
miešanej štafete vystúpil s nezmyselným komentárom 
proti drvivej väčšine slovenských športovcov. Odkázal 
im, aby prišli na olympiádu podávať výkony a nielen 
zbierať skúsenosti. Hlúposť! 
Vo väčšine vyspelých krají�n vidí�me, že na hry nechodia len 
športovci s medailovými ambí�ciami, ale aj mladí� pretekári, 
ktorí� sa musia na vrcholných podujatiach oťukať. Urobili 
to S�védi s Hannou O� bergovou, inak olympijskou ví�ťazkou 
zo šprintu, alebo C�esi, ktorí� nominovali až trojicu juniorov. 
Kritizoval ich niekto za to? Samozrejme, že nie. 
Celkovo olympiáda dopadla zo slovenského pohľadu viac 
ako výborne. Našli sa športovci, ktorí� svojimi výkonmi 
prekvapili (Paulí�na Fialková, Matej Kazár), ale boli tu aj 
takí�, ktorí� očakávania nenaplnili (Petra Vlhová, Veronika 
Velez-Zuzulová). 
S�port pí�še veľa prí�behov. Nielen tie pekné so šťastným 
koncom, ale aj smutné. Ten, ktorý napí�sal Daniel Kuzmin 
a Paulí�na Fialková, by sa dal nazvať aj ako Zakliata Fialka 
na strelnici a divný Daniel. 

Manžel Anastázie Kuzminovej sa opäť predviedol. Nabudúce by si mal radšej dávať 
pozor na jazyk.

Biatlonová rozprávka

Martina Kolejáková 
redaktorka

Juraj Janoťák 
redaktor
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Katolícka univerzita očami zahraničných študentov

V rámci programu Erasmus+ si Katolí�cku uni-
verzitu v Ružomberku v zimnom semestri 
prebiehajúceho akademického roka vybralo 16 

zahraničných študentov. Nielen zo susedných C� iech, 
Poľska a Ukrajiny, ale aj zo vzdialenejšieho Gruzí�nska 
a Lotyšska. 
Kontaktným pracoviskom je pre „erasmákov“ 
Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu 
KU. Prichádzajúcim študentom pomáha naprí�klad 
s vybavovaní�m ISIC kariet, výberom predmetov či s 
ubytovaní�m. 

Problémové ubytovanie i jazyková bariéra 
Práve ubytovanie bolo dôvodom nespokojnosti 
viacerých študentov. „Problém sme mali s malou 
kuchyňou a hlavne chladničkou, pretože som sa o ňu 
delila s celým poschodí�m,“ povedala Markéta Kutí�ková 
z C�eska, ktorá študovala na pedagogickej fakulte. 
Rovnako kritický postreh mala aj študentka žurnalistiky 
z Ukrajiny Iryna Rohovyk: „Ubytovacie zariadenie 
nebolo pripravené na medzinárodných študentov. 
Nepáčil sa mi naprí�klad systém odovzdávania kľúčov 
a tiež fakt, že manažér ubytovania neovládal anglický 
jazyk.“
Výhrady sa týkali aj lokality ubytovania a spôsobu ko-
munikácie s vedúcim ubytovne. Lukasz Z� muda, študent 
politológie z Poľska, bol nespokojný naprí�klad s tým, 

Martina Púpavová 
redaktorka

že býval ďaleko od stanice. „Erasmákov“, ktorí� strávili 
semester v študentskom domove Jána Vojtaššáka, zasa 
vyrušoval hluk vlakov. 
„Zmluva o ubytovaní� nám bola predložená iba v slo-
venskom jazyku. Podpí�sali sme ju aj napriek tomu, že 
sme nevedeli, čo obsahuje. Za ubytovanie som zaplatila 
včas, mala som o tom aj doklad. Vedúci ubytovne ma 
však presviedčal, že som zaplatila o tri dni neskôr. Aj 
napriek tomu, že som mala o platbe doklad, mi dal 
pokutu. Dokonca sa nám začal vyhýbať,“ posťažovala 
sa študentka psychológie z Gruzí�nska Tamila Jvaridze. 
Neznalosť cudzieho jazyka, ktorým sa dorozumievali 
zahraniční� študenti, nebola výnimkou ani v prí�pade 
niektorých pedagógov. Ukrajinského študenta soci-
ológie Dmytra Muzyka znepokojilo, že len pár učiteľov 
ovládalo anglický jazyk. „Niektorí� dokonca chceli, aby 
sa zahraniční� študenti, ktorí� slovenský jazyk nepoznajú, 
vyjadrovali a zapájali do prednášky po slovensky. Na 
mojej univerzite máme viac cudzincov a každý rok 
štúdia máme hodiny cudzieho jazyka. U� roveň jazyka 
je naozaj slabá.“
Miroslava Sekanová, referentka pre mobility Eras-
mus študentov, reagovala, že študentom poskytujú 
možnosť absolvovať kurz slovenského jazyka a taktiež 
zabezpečujú tzv. Buddy službu. 
Každý zahraničný študent zí�ska svojho „Buddyho“, teda 
domáceho študenta, ktorý mu pomáha po prí�chode 
začleniť sa medzi ostatných. „Okrem formalí�t 

K štúdiu v zahraničí� pobádajú rôzne prospekty, pedagógovia, ale aj známi, ktorí� podobný 

pobyt za hranicami už absolvovali. Semester v inej krajine človeka nepochybne obohatí�. 

Vzdelaní�m, novými kontaktmi, skúsenosťami či zážitkami. My sme ale pokúsili zí�skať 

pohľad aj z druhej strany. Zaují�malo nás, čo ponúka naša univerzita zahraničným 

študentom. 
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Michaela 
Belkoťáková 
redaktorka

pomáhame pri záležitostiach ohľadom cudzineckej 
polí�cie a ďalší�ch úradných vecí�,“ vysvetlila Sekanová.
S� tudentke, ktorá pochádza z krajiny mimo EU� , skomp-
likovali vybavovanie štúdia ministerstvo školstva 
a cudzinecká polí�cia. „Rozhodnutie o pobyte na SR 
sme dostali desať dní� pred 
odchodom. S polí�ciou sme 
sa nedorozumeli, pretože 
neovládali anglický jazyk. 
Katolí�cka univerzita ani 
Rada Gruzí�nska náš prob-
lém nevedeli vyriešiť. Kvôli 
zlým dokumentom sme sa 
nesústredili na štúdium a 
skúšky, ale na komplikácie, 
s ktorými nám nikto nevedel 
pomôcť,“ opí�sala dôsledky zlej komunikácie zo strany 
slovenských inštitúcií� Tamila Jvaridze.  

Oslovila ich knižnica aj moderné vybavenie 
Samozrejme, našli sa aj mnohé pozití�va. S� tudentom 
sa páčila najmä univerzitná knižnica. Lukasz Z� muda 
a žurnalista Dawid Czarkowski z Poľska si zamilovali 
podlažie s poľskou literatúrou. 
Tamilu Jvaridze prekvapilo, že mohla využí�vať počí�tače 
kedykoľvek chcela: „Páčila sa mi knižnica. Všetky knihy 
boli pre študentov k dispozí�cii a mohli si ich vziať 
bez povolenia a využí�vať ich v priestoroch knižnice. 
Prekážal mi občas hluk, ktorý sa ší�ril z kaviarne.“ 
Sklamaná bola len z otvárací�ch hodí�n. Kým u nás je 
knižnica otvorená do šiestej, v tej ich môžu študenti 
pobudnúť do deviatej či jedenástej večer. 
Bezplatný prí�stup ku knihám ocenil aj Dmytro 
Muzyka, Iryna Rohovyk bola spokojná s vybavení�m 
multimediálneho centra, kde si mohla precvičovať 
svoje zdatnosti a Dawid Czarkowski hodnotil kladne 
aj vybavenie. Univerzita je sí�ce menšia než jeho alma 
mater, ale triedy sú vraj modernejšie. 
Zahraničných študentov sme sa pýtali aj na to, čo je na 
našej univerzite iné, než na ich domovskej. Markéta 
Kutí�ková vidí� rozdiel v tom, že na KU je všetko voľnejšie, 
menej náročné. 

Inú skúsenosť má Marta Polevska, študentka 
fyzioterapie z Lotyšska, ktorá nenavštevovala 
univerzitu, ale stážovala v U� strednej vojenskej 
nemocnici v Ružomberku a v Poprade, kde pomáhala 
pri rehabilitáciách pacientov po operácii. Stáž 

neľutuje, odnáša si nové 
skúsenosti. „Naučila som 
sa rôzne nové techniky 
fyzioterapie. Vyskúšala 
som všetko, čo potrebu-
jem vedieť aj na našej 
univerzite v Lotyšsku. 
Je to podobné ako u nás. 
Niektoré techniky sú iné, 
ale rehabilitačný cieľ je, 
samozrejme, ten istý.“

Iryna Rohovyk by uví�tala viac praxe. Ako zahraničná 
študentka by sa chcela viac angažovať v živote 
študentov KU. Jazyková bariéra jej však nedovolila 
pracovať na úlohách v oblasti žurnalistiky. Najväčšiu 
odlišnosť medzi univerzitami vidí� v systéme. Kým oni 
majú prednášku 80 minút, u nás trvá 45 minút. „Naše 
štúdium je viac o praxi. Máme na škole viac prí�ležitostí� 
niečo urobiť a hlavne máme veľa stretnutí� s odborní�kmi 
vo svojej oblasti, takže je pre žurnalistov bežné, že sú 
v sobotu a v nedeľu na univerzite.“ 
Tamila Jvaridze registruje veľa odlišných vecí�. Naprí�klad 
to, že učitelia majú špeciálne dni a hodiny vyhradené 
na konzultácie so študentmi. „Na KU sú študenti veľmi 
plachí�. Neradi kladú otázky učiteľom počas prednášky,“ 
porovnáva Tamila aj zapojenosť slovenských študentov 
do výučby.  
Napriek niektorým zlým skúsenostiam si každý 
študent z našej univerzity odnáša nové poznatky a 
nové priateľstvá. Tamila si vybudovala veľmi pekné 
priateľstvo so svojou „Buddy“ Zuzanou Končalovou. 
Tá jej pomáhala po celý čas na univerzite. S ostatnými 
študentmi sa do kontaktu prí�liš nedostala, pretože 
väčšina neovládala anglický jazyk. 
Zahraniční� poslucháči si však väčšinou domácich 
študentov pochvaľovali. Sú milí�, priateľskí� a ústretoví� 
– presne ako pedagógovia. 

,,Niektorí učitelia chceli, aby 
sa zahraniční študenti, ktorí 
slovenský jazyk nepoznajú, 

vyjadrovali a zapájali do 
prednášky po slovensky.”
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Keď ľudia počujú, že som z Ukrajiny, 
reagujú s povzdychom a ľútosťou

Prečo si sa rozhodla pre novinárske povolanie? 
Páči sa mi práca s ľuďmi a žurnalistika je presne o 
tom. Môžem ich informovať a zároveň sa aj ja vždy 
dozvedám niečo nové. Po skončení� bakalárskeho štúdia 
som na Ukrajine pracovala ako novinárka. Praxovala 
som v novinách, kde som sa venovala kultúrnym témam 
v našom meste, a aj miestnej politike. Taktiež som 
pol roka pracovala v rozhlase, a to sa mi páčilo viac 
ako pí�sanie. Možno je to tým, že mám veľa energie.

Aká je žurnalistika na Ukrajine v porovnaní so 
slovenskou žurnalistikou? 
Novinári na Slovensku pracujú viac s kamerou a so 
strihom. U nás je to skôr o práci s textom, zvyšné veci 
robí� už niekto druhý. Keď som prišla do redakcie, 
povedala som, čo potrebujem a niekto to za mňa urobil. 
Slovenský novinár pracuje na všetkom sám. Rozdiel 
vidí�m naprí�klad aj v dl�žke televí�znych reportáží�. Na 
Ukrajine sú naozaj dlhé, vaše trvajú tak minútu a pol, 
pričom, čo sa týka informačnej nasýtenosti, sme na 
rovnakej úrovni. A ešte sa mi páči váš stand-up. Na 
Ukrajine som vždy len tak sucho stála pred kamerou 
a rozprávala. 

Ak by si mala porovnať ukrajinské a slovenské 
médiá, ktoré zobrazujú viac násilia? 
U nás je zobrazovanie násilia regulované zákonom. 
Médiá naprí�klad nesmú uverejniť fotografiu mŕtveho 
človeka na ulici. Z psychologického hľadiska je to dané 
hlavne kvôli deťom. Súkromné televí�zie tento zákon 
obchádzajú, ale novinár vždy vopred upozorní�, že 
daná reportáž nie je vhodná pre maloletých. Počas 
uplynulých rokov je násilia v médiách oveľa viac ako 
predtým, dokonca na to máme špeciálne programy. 
Spomí�nam si na prí�pad, keď pred rokom alebo dvomi 
musela jedna naša televí�zia zaplatiť pokutu. Myslela 
som si, že to nefunguje, no funguje to.

Alexandra Jurišová 
šéfredaktorka

Alla Bobryk je momentálne študentkou žurnalistiky na našej 

filozofickej fakulte. Keďže na Ukrajine pracovala ako novinárka, veľmi 

intenzí�vne sleduje súčasnú situáciu nielen doma, ale aj na Slovensku. 

Nemáš ale pocit, že by niekedy bolo vzhľadom na 
vojnu v Ukrajine lepšie, ak by médiá vhodným 
spôsobom ukázali ľuďom násilie, ktoré je na nich 
páchané? Možno by sa tak Ukrajinci voči nemu 
zmobilizovali. 
C�o sa týka vojny na Ukrajine, už v počiatkoch sa čosi 
zmenilo. Keď prebiehala revolúcia v Kyjeve v roku 2014, 
počas ktorej policajná jednotka Berkut bila protestujúcich 
študentov, boli tieto bitky v médiách najprv cenzurované. 
No keď bolo jasné, že vláda s tým nič neurobí�, cenzúru 
zrušili. D� alší�m problémom je, že štátne médiá odvysielajú 
len to, že prezident mal nejaký prí�hovor a študentov 
vykreslia ako tých zlých. Naopak, súkromné televí�zie 
ukážu protesty v skutočnom svetle. 
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Čiže sú okato viditeľné rozdiely medzi štátnou a 
súkromnou televíziou?
A� no, sú. Najmä od roku 2014. 

To bolo v čase, keď bol odstránený bývalý prezident 
Janukovyč? 
A� no. On zo svojho postu doslova utiekol.

Práve on bol známy tým, že ukrajinské médiá 
obmedzoval cenzúrou. Ako je to teraz, keď je 
prezidentom Porošenko?
Na začiatku to bolo za Janukovyča únosné. Potom ho 
ale televí�zie začali prezentovať ako úplne dokonalého 
prezidenta a že najlepšie pre Ukrajinu by bolo, ak by sa 
spojila s Ruskom. Išlo o tvrdú propagandu. Vláda dávala 
veľakrát najavo, že ak budú novinári o prezidentovi pí�sať 
negatí�vne, už viac nebudú pracovať ako novinári. Počas 
Janukovyčovej vlády to bolo naozaj zlé. Za Porošenka 
je to už lepšie. Už nemáme televí�ziu, ktorá by spadala 
pod vládu. Po reforme legislatí�vy si ľudia za televí�ziu 
platia, a tak novinári pracujú akoby len pre nich. Občas 
sa ale stane, že sa k nejakej situácii na Ukrajine vyjadrí� 
len jedna strana, a tak nie sú informácie objektí�vne. 
Systém ešte stále nie je dobrý, no je lepší�, než predtým. 

Celým Slovenskom otriasla vražda investigatívneho 
novinára Jána Kuciaka. Je to na Slovensku vôbec 
prvá preukázateľná vražda novinára. Na Ukrajine 
však novinári zomierajú veľmi často, od 90. rokov 
ich bolo zavraždených niekoľko desiatok. Aj ty sa 
primárne venuješ politickým témam. Nemáš strach? 
Bohužiaľ, na Ukrajine sú vraždy novinárov veľmi časté. 
Naposledy to bolo výrazne cí�tiť, keď som bola ešte 
malá, v roku 2001 alebo 2002. Bol zabitý novinár, 
ktorý pí�sal proti vláde. Bolo to veľmi porovnateľné so 
situáciou, ktorá je teraz na Slovensku. Keď som čí�tala o 
Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici, vrátili sa mi mnohé 
spomienky. Nášho novinára zabili a ani po šestnástich 
rokoch stále nevieme, kto ho vlastne zabil. Môžeme si 

to len domyslieť. Ale podľa môjho názoru by novinár 
nemal váhať, lebo je to jeho práca.

Čiže novinári na Ukrajine majú stále odvahu písať, 
aj keď vedia, že idú proti vláde a môžu mať z toho 
problémy? 
Ako kedy. Niekedy tú odvahu majú, inokedy nie. Viacerí� 
sa boja o svoje rodiny.

Nie je to tak dávno, čo samotní novinári protes-
tovali na zasadaní vlády proti násiliu páchanému 
na novinároch. Premiér na to nereagoval veľmi 
pozitívne...
Politici sa predovšetkým boja väčšiny. Novinára jed-
notlivca za hrozbu nepovažujú, väčšinou ho zastrašia. 
Ak ale prí�de na protest celá skupina novinárov, je to 
pre nich problém. Aj kvôli tomu, že o nich môžu pí�sať 
viaceré médiá, ktoré dokážu ovplyvniť väčšiu masu ľudí�. 
Ľudia ale, našťastie, videli ako negatí�vne náš premiér 
reagoval. Máme také porekadlo, že nie je dym bez ohňa. 

Viem, že je to citlivá téma, no ako Ukrajinci vnímajú 
Putina?
My máme na Putina veľmi rázny pohľad. Nájdu sa však 
aj ľudia, ktorí� ho majú radi, pozdáva sa im jeho politika. 
Hovorí�m hlavne o starší�ch Ukrajincoch. Našťastie, 
takých je málo. Väčšinou sú to ľudia, ktorí� žili ešte 
v Sovietskom zväze a chcú, aby sa Ukrajina spojila s 
Ruskom. Podľa nich bolo vtedy dobre, no podľa mňa 
to nevidia realisticky.

A ako vidia Rusko mladí Ukrajinci? 
Väčšina mladých ľudí� má veľmi zlý obraz o Putinovi. 
Ja naprí�klad nechcem žiť v krajine, v ktorej mi niekto 
bude diktovať, čo mám a čo nemám robiť. Mladí� ľudia 
chcú slobodu. Teraz máme možnosť cestovať, študovať 
za hranicami Ukrajiny. Moja stará mama vždy vravieva, 
že za Sovietskeho zväzu aspoň vedela, čo bude zajtra. 
Ja jej vždy oponujem. Neverí�m tomu, že sa vtedy žilo 

Alla Bobryk (1995) 

Mesto: Ternopiľ, Ukrajina
Štúdium na Ukrajine: Editovanie a korektúra na 
Galí�cijskej univerzite premenovanej na Vjačeslava 
C�ornovila a žurnalistika na Ternopiľskej národnej 
pedagogickej univerzite Volodimira Hnaťuka. 
Štúdium na Slovensku: žurnalistika na Katolí�ckej 
univerzite v Ružomberku
Zamestnanie: dva roky v štátnej televí�zii a pol 
roka v rozhlase
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lepšie. Veď sme na ulici ani doma nemohli nahlas 
nič hovoriť proti vláde. Teraz sa hlavne mladí� nesmú 
nechať ovplyvňovať starou generáciou. Inak budú ako 
ovečky, ktoré slepo poslúchajú. Treba mať cieľ. Ja som 
naprí�klad chcela í�sť študovať na Slovensko, dopredu 
som uvažovala nad tým, ako budem žiť. Takto by to 
malo fungovať u každého.

Nie je to teraz pre teba šok, že si odišla z vojnovej 
krajiny do krajiny, ktorá sa tvári ako demokratická, 
no stalo sa v nej to, čo sa stalo? Myslíš si, že Slo-
vensko skĺzlo do niečoho podobného, ako sa deje 
na Ukrajine? 
Vždy, keď cestujem z Ukrajiny na Slovensko, tak 
rozmýšľam nad tým, či tu zostať alebo nie. Pretože 
vždy musí�m mať plán. Teraz ho ale nemám. Viem, že 
keď sa vrátim na Ukrajinu, budem mať prácu aj doma 
v Ternopiľe. Avšak veľmi ma trápi vojna na východe. 
V západnej Ukrajine, kde žijem, je ticho, aj keď odtiaľ 
ľudia odchádzajú na vojnu. Akurát som nedávno čí�tala, 
že máme v Kyjeve opäť revolúciu. Preto teraz Slovensko 
vní�mam ako tichú a normálnu krajinu aj napriek tomu, 
čo sa stalo. Pretože si myslí�m, že Slováci sú rozumnejší� 
než Ukrajinci. Zahraničné médiá, ktoré podporujú 
Rusko, teraz informujú o tom, že v každom ukrajinskom 
meste je nejaký tank. Ale nie je to tak. Ľudia sa ma tiež 
často pýtajú, odkiaľ som. Keď počujú, že z Ukrajiny, 
reagujú s povzdychom a ľútosťou. 

Približne pred štyrmi rokmi sa Ukrajina dostala 
do ozbrojeného konfliktu s Ruskom. Ako vnímajú 
Ukrajinci túto stále prebiehajúcu vojnu s Rusmi?
Starší� ľudia si predstavovali situáciu veľmi jednoducho, 
a to tak, že Rusko prí�de nenásilne na Ukrajinu a spojí�me 
sa. Nakoniec to dopadlo presne naopak. Máme veľa 
mŕtvych mladých ľudí�. Ukrajinci už vidia, že niečo nie 
je v poriadku, že už neplatí� to, čo si mysleli na začiatku. 
Jeden starší� pán, s ktorým som hovorila, si myslel, že 
bude dobré, ak sa Ukrajina spojí� s Ruskom. Spomí�nal 
na Sovietsky zväz, no po tom, ako zomrel jeho vnuk 
vo vojne, najradšej by to všetko vrátil a povedal mu, 
aby tam nešiel. Teraz sa to už ale vrátiť nedá. Nie je 
normálne, že osemnásťroční� muži musia narukovať 
do vojny. Doteraz nebojovali, nevedia, aké to je. Stačia 
dva dni a sú mŕtvi. Vždy sa ale nájde zopár hlupákov, 
ktorí� tvrdia, že narukovanie do vojny je dobré. Ja ale 

nechcem, aby sa bojovalo. Videla som začiatok vojny, 
každý týždeň u nás v Ternopiľe prišlo auto s tým, že 
niekto zomrel. Boli to moji rovesní�ci a ja som o tom 
musela urobiť reportáž. A to hovorí�m len o Ternopiľe. 
Teraz si predstavte, aká veľká je Ukrajina. Je to hrozné, 
život je priveľká cena. 

Čo by si robila v prípade, ak by išlo o tvojho brata 
alebo priateľa? 
Utiekla by som s nimi do zahraničia, len aby nemuseli 
bojovať. Uvedomujem si, že musí�m milovať svoju 
krajinu, no nedokázala by som sa pozerať na to, ako 
by zomierali a nič by sa tým nezmenilo. 

Kde vidíš svoju krajinu o desať rokov?
Verí�m v to, že sa niečo zmení� a budeme fungovať ako 
normálna, samostatná krajina bez Ruska. Ale to sa 
musí� niečo zmeniť – vo vláde aj v ľuďoch. Najmä v 
ľuďoch. Teraz sme na tom tak, že nechcem, aby moje 
deti vyrastali na Ukrajine. 



13

Reportáž    Švajčiarsko

Leto vo Švajčiarsku vás 
finančne zabezpečí, ale aj 
fyzicky a psychicky vyčerpá

Vo Švajčiarsku sú dôležité kontakty a 
začiatočný kapitál. Najlepšie aspoň tisíc eur. 
Potom to už všetko, ako sa hovorí, „ide ako 
po masle“. Sprostredkovateľ vám vybaví 
cestu, papiere, ubytovanie, prácu. Znie to 
jednoducho, kým ste ešte na Slovensku. Keď 
však prekročíte hranice, musíte sa spoliehať 
už len sami na seba. 

Michaela 
Belkoťáková 
redaktorka
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Reportáž     Švajčiarsko

Vonku veľké horúčavy, v hale len pár stupňov 
nad nulou. Naokolo počuť samé cudzie jazyky, 
niekde v diaľke aj ten slovenský. Prestávka 
ubehne rýchlo. Tak rýchlo, že ani mikrovlnky 

nestí�hajú. Aspoň káva je tu zadarmo.
S� tudentka z univerzity v Trenčí�ne vycestovala do 
S�vajčiarska o dva týždne skôr než my. Keďže sme sa 
chystali na rovnaké miesto, nešetrili sme pár klikov a 
už sme ju mali na facebooku. Volala sa Katka a poriadne 
nás vystrašila: „Potrebujete vedieť nemecký jazyk, 
zoberte si potreby do kuchyne, umývacie prostriedky, 
jednoducho všetko, čo sa zmestí� do kufra.“ 
Nemali sme dôvod nepočúvnuť, keďže za dva týždne 
už určite zí�skala aké-také skúsenosti a určite zistila, 
čo si mala a nemala vziať. 
Nastal deň „D“. Po štrnástich hodinách cesty nás čakal 
vysní�vaný cieľ. Poľské evidenčné čí�sla na autách nám 
naznačovali, že šofér nezablúdil. Stopercentnú istotu 
sme však nadobudli vtedy, keď sa vo dverách zjavil pán, 
ktorý nám odovzdal kľúče od našich izieb. 
Plné kufre sa po dlhej ceste konečne otvorili. Rýchlo 
sme vytiahli pyžamo a uložili sa do postele odpočí�vať.

Bez mäsa
S�vajčiarsko je bohaté, ale aj drahé. Ak si chce brigádnik 
priniesť domov nejaký slušný zárobok, musí� sa v 
mnohých veciach uskromniť, naprí�klad v strave. 
Uspokojili sme sa s málom. V jedálnom lí�stku najviac 
dominovali cestoviny na smotane, na paprike, rajčinové, 
s tuniakom. Už sa nám o nich aj sní�valo. 
Občas sme si pripravili aj ryby, pretože tie môžete 
prevážať cez hranice. Bez mäsa to však bolo ťažké. 
Za tri mesiace sme si mäso dopriali dvakrát. Prečo? 
Pretože S�vajčiari si za kilogram bravčového pýtali v 
prepočte tridsať eur. 
S� etrilo sa za každú cenu. Hodiny strávené v obchode 
prepočí�tavaní�m a hodnotení�m, či konkrétne suroviny 
naozaj potrebujeme. Samozrejme, ušetrili sme aj vďaka 
zásobám zo Slovenska a spoločným varení�m.  
Budiť sa vo S�vajčiarsku bolo naozaj na nezaplatenie. 
Hlavne ranný východ slnka alebo vyhliadkové lety 
balónom, ktoré boli pre nás atrakciou, keďže sa ich 
denne na oblohe objavilo minimálne štyridsať. 
Krajina nás prekvapila aj svojí�m podnebí�m. Počas dňa 
sa tu totiž dokázali vystriedať všetky ročné obdobia. 

Práca vo fabrike 
C�as v práci bežal rýchlo, človek sa tu nemal ani kedy 
pozrieť na hodiny. Dni sa zlievali dokopy, len nedeľa 
bola iná. Pracovali sme vo fabrike so zeleninou, denne 
od siedmej do siedmej, od pondelka do soboty. 
Keďže to bola fabrika s jedlom, museli sme mať na 
sebe pracovné oblečenie, ktoré sme dostali v prvý 
deň. Náš každodenný „outfit“ tvorili čižmy, červená 
blúza, sieťková čiapka, rukávniky, rukavice a plášť. 
Verí�m, že by vás naše oblečenie pobavilo, my sme si 
však museli zvyknúť. 
C�o sme robili? S�aláty. Jedna ovocné, druhá zeleninové. 
Boli sme na letnej sezónnej brigáde, to znamená, že v 
horúčavách dominovali šaláty s melónom. Z� ltý, červený 

,,Ľudia prácu vo fabrike        odmietali hlavne preto, 
že plat predstavoval mini     málnu mzdu. Pre nich to 
nebolo nič, pre nás veľa.      Zarobiť v čistom dvetisíc 
eur za mesiac sa vám, eš      te  ako študentovi, na 
Slovensku podarí len veľ      mi ťažko. 
Ak vôbec.” 
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a zelený melón bolo treba ošúpať, nakrájať na kocky a 
po pásikoch uložiť do plastovej šálky tak, aby váha bola 
250 – 270 gramov. Zamestnanci denne vyprodukovali 
okolo 2500 plastových šálok s melónmi. 
Linka so zeleninovými šalátmi bola iná v tom, že sa 
nevyrábal ten istý produkt celý deň. Vyrábalo sa až 
deväť druhov šalátov. Fungovalo to jednoducho – jeden 
človek vážil šalát, ďalší� do neho pridávali naprí�klad olivy, 
paradajky, papriku, kukuricu, reďkovku, fetu, šunku, 
slaninu alebo syr. Takto naplnená šálka sa zabalila a 
pokračovala na oddelenie etiketovania k ďalšej osobe. 
Vyprodukované šaláty sa ukladali na paletu podľa 
normy a odvážali do supermarketov. 
Základom je dobrý kolektí�v. Ako nováčikovia sme sa 
snažili vychádzať dobre so všetkými. Vždy sa však 
nájdu ľudia, s ktorými sa to nedá. Vo fabrike praco-
valo približne štyridsať ľudí�. Stretnúť ste tu mohli 
jedno percento Portugalčanov, 95 percent Poliakov 
a tri percentá Slovákov. S�vajčiarov by ste našli len v 
kanceláriách. 
Ľudia prácu vo fabrike odmietali hlavne preto, že plat 
predstavoval minimálnu mzdu. Pre nich to nebolo nič, 
pre nás veľa. Zarobiť v čistom dvetisí�c eur za mesiac 
sa vám, ešte ako študentovi, na Slovensku podarí� len 
veľmi ťažko. Ak vôbec. 
Zamestnávateľ bol férový. Platil za nás zdravotné 
poistenie, to znamená, že na Slovensku sme sa museli 
odhlásiť, a po prí�chode znova prihlásiť. Poistenie, 
odvody, ubytovanie aj strava nám mesačne ubrali z 
výplaty približne tisí�c frankov. To znamená, že plat 
bol v hrubom okolo 3200 frankov. 
Okrem poistenia nám ľudia v kancelárií� vybavili bankové 
karty, pretože vo S�vajčiarsku vám na slovenskú kartu 
poslať peniaze nemôžu. Na záver nám šéf odovzdal 
hodnotenie, ktoré nám pri budúcej brigáde môže 
pomôcť. 

Luzern
Jediný deň v týždni, kedy sme nemuseli vstávať o 
šiestej a jediný deň v týždni, kedy sme mohli robiť 
čokoľvek, bola nedeľa. Najčastejšie sme s kolegami z 
práce cestovali do Luzernu. 
Je to nádherné mesto, ktoré má neuveriteľné pamiatky. 
Známe je hlavne svojí�m kaplnkovým mostom, a tiež 
renesančnou stavbou Gotthardgebaude. Ak sa rozho-
dnete dať si v tu pivo či kávu, tak nebuďte prekvapení�, 
ak vás obslúži Slovák hovoriaci nemecky, pretože tých 
je tam naozaj dosť. 
Konečne domov. Na jednej strane sme sa tešili, na 
druhej nám bolo smutno, pretože sme si tu našli 
nových priateľov. S�vajčiarsko nám naplnilo peňaženku 
a obohatilo nás aj o nové skúsenosti. 
Odniesli sme si však aj pár mozoľov a zničenú chrbticu. 
Pre nás sú to však najkrajšie spomienky. 

,,Ľudia prácu vo fabrike        odmietali hlavne preto, 
že plat predstavoval mini     málnu mzdu. Pre nich to 
nebolo nič, pre nás veľa.      Zarobiť v čistom dvetisíc 
eur za mesiac sa vám, eš      te  ako študentovi, na 
Slovensku podarí len veľ      mi ťažko. 
Ak vôbec.” 
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Rozhovor    Martina Michalková - riaditeľka neziskovej organizácie Zmysel života

Keď pomáhajú štvornohí priatelia

Martina Kolejáková 
redaktorka

Canisterapii sa venujete už od strednej školy. Ako 
ste sa dostali k tomuto povolaniu?
Jednoducho som si povedala, že chcem pomocou psí�kov 
pomáhať druhým a tento môj sen sa stal pred mojimi 
18. narodeninami skutočnosťou. Po štúdiách som štyri 
roky pracovala ako vychovávateľka na základnej škole, 
kde som využí�vala zážitkové formy výchovy a veľká 
časť mojich aktiví�t s deťmi patrila práve zvieratkám, 
prí�rode a budovaniu zodpovedného vzťahu k nim. 
 
Mali ste odmalička vzťah ku zvieratám?
A� no, túžila som po vlastnom psí�kovi, ale rodičia boli 
zameraní� skôr na šport a mysleli si, že je to iba detský 
sen. Kupovali mi škrečky, rybičky, andulky, korytnačky... 
Skrátka, všetky malé zvieratká, ktoré som nesmierne 
milovala, len aby utí�šili môj ,,hlad“ po psí�kovi. Mysleli 
si, že by som sa časom o psa prestala starať. Po ôsmich 
rokoch dennodenného prehovárania sa nakoniec 
rodičia nado mnou zmilovali. Z útulku sme si doniesli 
iba štvortýždňové šteniatko. Radosť však vystriedal 
smútok. Zistili sme, že je chorá a do troch dní� nám, 
bohužiaľ, uhynula. Povedala som si, že už nikdy viac 
žiadneho psa nechcem.

Ani táto smutná skúsenosť vám však nezabránila 
splniť si detský sen. Ako sa vám to podarilo?
Srdce psí�čkara sa vo mne ozvalo opäť, aj keď smútok 
neutí�chal. Rodičia mi nakoniec v decembri roku 2001 
kúpili westí�ka Eilinku. A práve ona začala pí�sať knihu 
nielen môjho života. Dnes už viem, že tá kniha nesie 
názov, Zmysel života. 

Zmysel života je názov vašej neziskovej organizácie. 
Kedy vznikla myšlienka na jej založenie?
Zmysel života vznikol v roku 2010 ako organizácia s 
názvom, ktorý presne vystihuje to, čo pre nás psy a 
práca s nimi znamenajú. Tento názov tiež vystihuje, 
čí�m sa stali naše psí�ky pre mnohých ľudí�, ktorým 
pomohli a ďalej pomáhajú. Canisterapii  sme sa však 
začali venovať už o päť rokov skôr.

Hovoríte v množnom čísle, koho tým myslíte?
Sú  to moje „snežienky“ Eilinka, ktorá už takmer rok s 
nami nie je a ktorá to všetko začala, Kerinka, Elfinka, 
Kloe a Energy. Práve ony ma v živote naučili najviac 
a vďaka nim som dnes tam, kde som a tým, kým som. 
Potom sú to, samozrejme, moji najbližší�, ktorí�  ma 
nesmierne podporujú, pomáhajú mi, a bez ktorých 
by to nešlo tak perfektne.

Začiatky bývajú ťažké, bolo to tak aj vo vašom 
prípade?
Začali sme úplne od nuly. Nikto nám v tom nepomáhal, 
boli sme na to sami. Sami s vlastným presvedčení�m. 
Začiatky boli sí�ce ťažšie, ľudia nechceli a nevedeli si 
predstaviť, prečo by mal pes vstúpiť napr. do školy alebo 
nejakého zariadenia. C�asom sme si však uvedomovali 
viac a viac možností� pôsobenia psov na človeka, a tak 
sme sa začali na túto oblasť pozerať z profesionálnej 
stránky. Dnes už vieme, že to bolo to najlepšie, čo sme 
mohli urobiť. Cielenými a systematickými postupmi 
sa dá ľuďom pomôcť v oveľa v širšom spektre, presne 
tak, ako sa dá neprofesionálnymi a nepremyslenými 
zásahmi ľuďom veľmi poškodiť.

Žilinčanka Martina Michalková študovala sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku 
a pedagogiku voľného času. Absolvovala kurzy zamerané na intervenciu s asistenciou 
psov a tiež rôzne kurzy v oblasti vzdelávania detí. So psami pracuje dodnes, je riaditeľkou 
neziskovej organizácie Zmysel života.

C a n i s te ra p i a  j e 
pomocná psycho-
terapeutická metóda, 
ktorá využíva psa na 
fyzickú, psychickú 
a sociálnu pohodu 
človeka.  Pôsobí 
hlavne psychologicky, 
napríklad motiváciou 
k rehabilitácii.
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Nepracujete len so zdravými, ale aj s postihnutými 
deťmi alebo staršími ľuďmi. V čom sa aktivity líšia?
Canisterapia má veľmi širokospektrálne využitie. 
Pracujeme alebo pracovali sme s najmenší�mi detičkami, 
deťmi v materských, základných školách, so študentmi 
na stredných či vysokých školách. Taktiež pomáhame 
ľuďom aj s rôznymi stupňami hendikepov, seniorom 
alebo onkologickým či psychiatrickým pacientom. 
Aktivity vždy tvorí�me na základe toho, s kým pracujeme 
a na čo sa chceme zameriavať. C� i už je to polohovanie, 
prostrední�ctvom ktorého uvoľňujeme spazmy a kŕče 
tela, alebo čí�tanie so psí�kmi, rozvoj jemnej, hrubej 
motoriky, uvoľňovanie stresu a podobne.

Pre psov je to zrejme namáhavá práca.  Ako to 
zvládajú?
Do každej aktivity dávame celé naše ,,ja“. Z tohto 
hľadiska sa vo veľkej miere špecializujem na pohodu 
mojich psí�kov a po všetkých aktivitách sa ideme hneď 
odreagovať do prí�rody. Tam sa poriadne vybehajú, 
vyhrajú, pocvičí�me si a až potom si idú oddýchnuť 
pasí�vne – spánkom.

Snažíte sa v školách presadiť zážitkové vzdelávania. 
Prečo je to dôležité?
V dnešnej dobe je veľmi dôležité rozví�jať u detí� vzťah 
k prí�rode a zvieratám práve prostrední�ctvom zážitkov. 
Naší�m vzdelávaní�m sa snaží�me predchádzať nepria-
znivým situáciám vo vzťahu medzi deťmi a psí�kmi. 
Učí�me ich, ako sa majú k psí�kom správať, ako s nimi 
komunikovať, učí�me ich ,,čí�tať“ prejavy psí�kov, čo robiť, 
prí�padne nerobiť v rôznych situáciách. Zameriavame 
sa aj na to, ako ich cvičiť tak, aby to bola obojstranná 
zábava a ukazujeme im aj to, ako dokážu byť psy 
nápomocné ľuďom.

Hovorí sa, že treba začať od tých najmenších. Darí 
sa vám presadzovať vaše idey v predškolských a 
školských zariadeniach?
Ľudia majú voči psom aj iným zvieratám veľa pred-
sudkov, ktoré nie sú založené na reálnych základoch. 
Je to veľmi zaují�mavé, ale ľudia sa najviac boja toho, 
čo nepoznajú, a strach nie je dobrý učiteľ, ani radca. 
Je veľmi dôležité naučiť sa predchádzať nepriaznivým 
situáciám či konfliktom. Z tohto dôvodu pracujeme na 
vytváraní� metodických postupov zážitkovej edukácie 
s asistenciou psov a dúfame, že sa nám v priebehu 
roka podarí� presadiť ich do praxe ešte vo väčšej miere 
ako doteraz.

Majú deti o vaše hodiny záujem? 
Deti majú veľký záujem, čo nás, samozrejme, nesmierne 
teší�. C� i to je práca v školskom klube, na vyučovací�ch 
hodinách, krúžková alebo ukážková činnosť – o psí�kov 
je záujem vždy a prostrední�ctvom nich sa učia naprí�klad 
nové učivo, rozví�jajú rôzne zručnosti, športujú s nimi 
na telesnej výchove, sú inšpiráciou v rámci výtvarnej 
výchovy, učia sa prí�rodovedu, anglický jazyk a množstvo 
ďalší�ch predmetov, ktoré súvisia priamo so životom 
psí�kov.

So psami pracujete už dvanásť rokov. Ako prebieha 
taká výučba s asistenciou psov? 
Všeobecne so psí�kmi pracujem až šestnásť rokov, ale 
čo sa týka tejto činnosti, tak každá hodina je iná, každá 
je špecifická. Vždy si dopredu vytvorí�m plán práce a 
podľa neho postupujem. Aktivity sú rôznorodé a závisia 
od toho, čo práve s deťmi preberáme. 

Dávate ľuďom do povedomia vašu prácu? 
Snaží�m sa hovoriť o tom, čo robí�m ľuďom, ktorí� chcú 
počúvať. Tiež sa snaží�m aspoň občas aktualizovať našu 
stránku na sociálnej sieti a priblí�žiť ľuďom naše aktivity. 
D� alej sa snaží�m vzdelávať ľudí� prostrední�ctvom semi-
nárov a workshopov, kde im prakticky znázorňujem 
to, čo ma za celé tie roky naučili moje psí�ky. Nedávno 
som ale zistila, že sme ako povesť – aj my sa ší�rime 
ústnym podaní�m. Veľa ľudí� mi volá, že na nás dostali 
odporúčanie od iných a toto ma veľmi teší�, pretože to 
veľa vypovedá o našej práci.

Dalo by sa povedať, že cítite podporu a povzbudenie 
naďalej pokračovať v tom, čo robíte?
Určite áno. Podporuje ma moja rodina aj moji priatelia. 
Tiež mám obrovskú radosť, keď sa naša činnosť a 
aktivity páčia tým, pre ktorých sú určené a vidí�m 
postupy, ktoré našou prácou dosahujeme. Samozrejme, 
sú aj neprajní�ci, ale tí� vždy boli aj budú – z nich si ťažkú 
hlavu nerobí�m.

Aké sú vaše plány a predstavy do budúcnosti?
Dúfam, že aj naďalej budem môcť robiť to, čo ma baví� 
a napl�ňa. Naplno si uží�vam všetok čas, ktorý môžem 
tráviť so svojimi „snežienkami“ a zbožňujem sledovať, 
ako ich to všetko baví� - keď spoločne pracujeme, hráme 
sa, cvičí�me alebo len tak beháme po vonku. Plánov mám 
veľmi veľa. Naprí�klad už dlhšie pracujeme na založení� 
alternatí�vneho centra zooterapií�, fytoterapií�, environ-
mentálnej výchovy, zážitkových foriem vyučovania a 
trávenia voľného času v prí�rode, a práve v tejto dobe 
sa črtá, že by sa náš projekt mohol posunúť.
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Literatúra    Medzerový plod

foto: Barbora Kubovová

Ale bez chronologického poradia. 
Nezvyčajný sled deja je preto 
dvojsečnou zbraňou – môže vzbudiť 

pozornosť alebo ju aj zmariť. Autorka vy-
tvorila prí�beh, ktorý sa nevyví�ja lineárne 
ani retrospektí�vne. Text pôsobí� neucelene, 
skladá sa z akoby jednotlivých fragmentov, 
úsekov a útržkov. 
S� ikulová sa  neraz pristaví� pri nejakej situácii, 
ktorú bližšie rozoberie, a následne sa presunie 
do ví�ru rýchlych a nevyspytateľných asociácií�, 
prí�padne nastolí� úplne novú scénu. Opisy a 
výjavy tak pripomí�najú rýchlo premietajúcu 
sa scenériu z vlaku. 
Kto sa však nenechá odradiť, dočká sa prí�behu, 
ktorý má potenciál vtrhnúť mu do života a na 
istý čas sa mu tam zabývať. 
Zaujme už  slovami. Spisovateľka má bohatý 
jazykový aparát a vie ní�m viac ako zdatne 
manévrovať. Textom sa prepletá dialekt, 
poetizmy korunované metaforami, ako aj 
drsné vyjadrenie reality použití�m vulgarizmov. 
Na prvý pohľad možná nesúrodosť jazyka 
tvorí� celistvý kompakt. S� ikulová navarila 
lingvistickú polievku z rozličných prí�sad, ktoré 
sa vo finále vhodne dopl�ňajú. Ochutnávka 
slovných prestreliek typu: „Teraz by som 

ťa mohol aj pohladkať, keby sa to nevolalo 
facka.“ Alebo: „Voňala ako hašlerky a posteľ 
mala plnú rozprávok.“ 
Dejom sa prepletá motí�v vôní�, ktoré autorka 
skl�bila s konkrétnymi životnými etapami. 
Dokázala tým poštekliť zmysly a spôsobiť 
návrat do vlastných spomienok. Hmatateľná 
nostalgia visela pri rozprávaní� o detstve. 
Mimovoľne ma podnietila spomenúť si na 
vlastné detstvo, ktoré voňalo a chutilo ako...
...ako jahody a čučoriedky s cukrom; horúce 
kakao v bielom hrnčeku s červenými bodkami; 
šmolková zmrzlina; ružová Hubba Bubba 
žuvačka, ktorej intenzita chuti trvala päť 
sekúnd; čokoládový puding s piškótami; 
špenát a brokolica (k ich konzumácii sme 
zaujali vytrvalo odmietavý postoj); jarabina 
v praku  lieh ako dezinfekčný prostriedok, 
keď som nezvládla akrobatické kúsky na 
bicykli; ihličie počas prechádzky v lese; 
domáce parené buchty s lekvárom až za 
ušami; kolotoče a cukrová vata polepená 
pomedzi prsty a vlasy; chlórovaná voda na 
mestskom kúpalisku; mrazivá snehová guľa za 
golierom; prácna stavba snehových bunkrov; 
bezkonkurenčné nátierky v škôlke; čokoládové 
guľôčky v mlieku; arzenál zaváraných uhoriek; 

ovocné šumienky Tang; kyslé pelendreky v 
stánku pri škole; opekačky a guláše pred bab-
kinou bytovkou; čerstvý náter na preliezkach; 
hrach ulúpený z babkinho sadu; tekutý púder 
pri kiahňach; herbár so sušenými rastlinami 
pod kobercom; koláče z pieskoviska; omamná 
vôňa obchodných transakcií� s kartičkami 
pokémonov; púpavový veniec vo vlasoch; 
čerstvý výtlačok Zorničky; kadidlo v kostole 
počas sviatkov...
Až zákonite však nastanú chví�le, ktoré nedo-
prajú vôňam zachovať si svoju nevinnosť a 
stály charakter. „Do jej života sa nasťahovala 
choroba aj smrť. ... Svet zrazu inak vonia.“  
Svet človeka sa nezvratne zmení�, keď mu 
milovaného človeka požiera nenásytná 
choroba. Zdalo sa, že ten jej sa zredukoval 
na návštevy na onkológii, autobusové prežitky, 
a život jej manžela na neví�danú záľubu v 
zhromažďovaní� škatúľ. Jej svet ovanul závan 
bolesti, bezmocnosti a trápenia. 
Práve autenticita prežitého spôsobuje, že sa 
čitateľ s napí�saným dokáže stotožniť. Pretože 
každý máme svoju porciu utrpenia. A to chutí� 
a vonia univerzálne. 

Veronika Šikulová: Medzerový plod. Slovart, 2014.

Akú príchuť má váš život? 
Námetom Šikulovej tvorby je jej vlastný život. Zachytáva svoju každodennosť, ktorú podáva ako „čitateľsky 
konzumnú“. Kombinácia mimoriadnej vnímavosti a schopnosti pretaviť do textu veci videné, počuté i cítené 
sa prejavila aj v tejto knihe. Medzerový plod je vo svojej podstate vysoko profesionálny denník. 

Nikola Marhefková
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Literatúra    Tomáš Ulej, Majster šarkanov

Yrvin D. Yalom 
– Láska a jej kat
P a c i e n t  a 
terapeut. Dvaja 
h r d i n o v i a , 
p r o s t r e d n í� c -
tvom ktorých 
s a  o d k r ý v a 
desať poviedok. 
Ak máte radi 
psychologické 
knihy a často sa 
zaoberáte otázkou, aký prí�beh sa skrýva v 
človeku, dielo amerického psychiatra Irvina 
D. Yaloma je práve pre vás.  

Anton Baláž – 
Len jedna jar 
Všetko sa to 
začalo na jar 
v roku 1968. 
Dubček, revolú-
cia, Pražská jar či 
normalizácia. Ak 
sa vám pri týchto 
slovách vybavili 
historické mo-
menty, kniha od 
slovenského spisovateľa Antona Baláža by mala 
byť na vašom zozname. Autor originálne vy-
rozprával prí�beh mladej generácie a predstavil 
verný obraz obrodného procesu. 

Daniel Glat-
tauer – Priateľ 
do dažďa 
O tom, že sociálne 
siete hýbu svetom, 
všetci  dobre 
vieme. Vráťme sa 
však pár rokov 
dozadu, keď boli 
ešte na úplnom 
počiatku. Práve 
tam sa obyčajným 
omylom v mejlovej schránke vytvoril vzrušujúci 
prí�beh dvoch ľudí�, ktorý sa potrebovali stretnúť. 
Daniela Glattauera, autora prí�behu, dej natoľko 
inšpiroval, že napí�sal aj druhé pokračovanie s 
názvom Siedma vlna.  

Anna Zábojní�ková

OPLATÍ SA ČÍTAŤ
Aforizmy Tomáša Uleja

Niekedy je to len päť slov, inokedy dve-tri vety. Nikdy ale nepresiahne viac ako 
štyri riadky. 

Také sú aforizmy Tomáša Uleja, 
novinára, publicistu a aforistu. Krátke, 

vtipné, výstižné a veľakrát odzrkadľujúce 
skutočnosť. Niektoré pochopí�te „na prvý 
šup“, k ostatným sa budete neustále vracať. 
Predstavujeme vám dve knihy „Ale“ a „Bodaj 
bi“, ktoré sú doplnené o úsmevné ilustrácie. 

Ale
„Ale“ je slovenská bodka, 
pí�še autor knihy, 
ktorá púta pozornosť 
svojou oranžovou obálkou.
Je zároveň prvou knihou, 
ktorú Tomáš Ulej vydal 
v roku 2012. Zí�skal za ňu
Cenu Ivana Kraska za 
debut v literatúre. 

Bodaj bi! 
Po úspešnej knihe prichádza 
ďalšia, ktorá nám ponúka
pokračovanie ironického, 
no trefného humoru. 
,,Bodaj bi” je zábavná
pre tých, čo sa jej 
aforizmy priamo týkajú. 
C� iže pre všetkých. 

Od útleho detstva sú životy Amira a Hasana 
prepojené zvláštnym putom. Hazarský 

sluha je celou svojou dušou oddaný Amirovi, 
no ten nechápe silu priateľstva, ktoré cez  
Hasana zí�skava. Jeho život sa odohráva v 
prominentnej štvrti, v najkrajšom dome 
v Kábule. Tam žije spolu so svojí�m otcom 
Babom, ktorý sa teší� veľkej obľube medzi Af-
gancami. No o svojho syna sa po manželkinej 
smrti až tak nezaují�ma. Chlapcovi nechýba v 
podstate nič, len láskavé slová svojho otca.
Majster šarkanov (Ikar, 2008) pritiahne 
čitateľa nielen, nám tak vzdialenou, východ-
nou kultúrou. Naturalisticky opí�sané scény 
veľmi vierohodne dopl�ňajú spracovanie 
prí�behu. No napriek tomu je pre Afgancov 
kniha Khaleda Hosseiniho len čajovým 
odvarom skutočnosti. 
V 90. rokoch bolo púšťanie šarkanov vďaka 
hnutiu Taliban zakázané. No predtým, ako 
sa celého územia zhostila táto radikálna 
skupina, bolo púšťanie šarkanov jedným 
z najobľúbenejší�ch športov v Afganistane. 
Práve šarkany tvoria základnú stavbu celej 
knihy, pretože vďaka nim sa v živote Amira 

a Hasana všetko zmení�.
C� itateľ je svedkom šikanovania nevinného 
Hasana, ktorému sa prizerá, nie až tak 
bezbranný Amir. Slabosť a zbabelosť mu 
zabránia zachrániť priateľa pred posmechom 
a zneuctení�m. Jeho kroky mieria preč od 
verného sluhu, mlčky čakajúceho na svojho 
pána. 
Amir sí�ce v púšťaní� šarkanov zví�ťazí� a 
konečne si zí�ska pozornosť svojho otca, no 
priateľstvo s hazarským chlapcom úplne 
stratí�. Nerozdelí� ho len Amirova zbabelosť 
a výčitky svedomia. Vyhrotená politická 
situácia v Afganistane donúti Amira utiecť 
za neľahkých podmienok do exilu.
Zatiaľ čo Afganistan čelí� zvrhnutiu kráľa 
Záhira S�áha, komunistickému puču, brutálnej 
sovietskej okupácii a nástupu Talibanu, 
vyrastá Amir v americkom exile. Z� ivot v Ka-
lifornii nepripomí�na ničí�m rodný Afganistan, 
ktorý tak rýchlo s otcom opustili. Chlapec sa 
pokúša pochovať všetky myšlienky na svoju 
vlasť a Hasana, ktorého zradil. 
No po niekoľkých rokoch opäť dostáva šancu 
na záchranu svojho priateľstva. 

Večné priateľstvo z Afganistanu

V knihe Majster šarkanov opisuje Khaled Hosseini drsné zvyky Kábulu, pri ktorých je 
kamarátstvo medzi Afgancom Amirom a jeho hazarským sluhom Hasanom vystavené 
obrovským skúškam. 

Katarí�na Vargová

Alexandra Jurišová
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Je to ten moment, kde si konečne po 
únavnom alebo nudnom dni poviete, 
že si pozriete len jednu časť. Je to však 

rovnaké, ako keď si chlapi povedia, že idú len 
na jedno. Všetkým je v tej chví�li jasné, že vás 
doma nemôžu očakávať najbližší�ch päť hodí�n. 
Preto ak sa nájdete s prilepenou tvárou na 
obrazovke o pol štvrtej ráno, nič si z toho 
nerobte. Po prvé, je to Netflix. Je to ich vina, že 
uplynulé mesiace produkujú jednu fajn vec za 
druhou. Taktiež je ich vina, že seriály dávajú 
hneď ako celú sériu a nie po jednej epizóde. 
No a potom to môže byť aj vina hlavného 
hrdinu, ktorý nestojí� za zahodenie. 
Táto vydarená vec sa prvé tri časti vlečie 
ako slimák bez ulity a čaká, kým ho nejaké 
auto nezrovná do asfaltu. Chví�ľu trvá, kým sa 
divák dostane do deja a začne chápať celistvý 
obraz Takeshiho Kovacsa. Je to Japonec so 
slavistickými koreňmi. Niečo ako Super Mário. 
Akcia, krv a erotika tomu nechýbajú. Na 
Game of Thrones sa to ale podobá asi ako 

Gerlach na Mont Everest. Takže žiaden strach, 
obscénnosti prí�beh nenarúšajú, skôr ho istým 
zvráteným spôsobom dopl�ňajú. 
Okrem toho, je to detektí�vka. A treba 
uznať, že veľmi vydarená. Od začiatku až 
do konca sú tam zvraty, ktoré jednoducho 
nepredpokladáte. Lebo tvorcovia sa tvária, 
že sa to nemôže stať. A potom to vyrazí� očné 
buľvy z hlavy. Sherlock Holmes to nie je, ale 
v predposlednej časti to do seba zapadne 
ako puzzle. A vtedy začne naozajstná akcia.
Treba dodať, že hlavný hrdina nie je zlý, ale 
ani dobrý. V podstate mu dosť dlho ide len 
o seba. No a, samozrejme, nesmie chýbať 
nejaká tá „láv story“. 
C�o je však na tomto futuristickom seriáli 
zaují�mavé, je otázka, ktorá sa tiahne celým 
prí�behom. Je to otázka života a smrti. Ľudia 
sa začali hrať na bohov, smrť pre nich už 
neexistuje a tí�, čo majú peniaze, môžu žiť 
večne. Preto jediná spravodlivá vec, ktorá 
doteraz postihovala celú ľudskú rasu, dostala 

prí�vlastok tovaru, ktorý jednoducho kúpite. 
Nezáleží� na tom, ako sa narodí�te, vaša „duša“ 
môže byť premiestnená do hocijakého tela. 
Z� ena, muž, černoch alebo Japonec? Ani dieťa 
nie je výnimkou. Nezáleží� na tom. Záleží� len 
na vašom bankovom konte. 
Propagovaný obchod s prostitúciou, ktorá 
dospela do štádia, že vám sem-tam natiahne 
žalúdok, je super vec na doplnenie atmosféry. 
Prečo? Lebo vyvoláva pocity. Také, kde chcete 
polovicu tej zvrátenej zbohatlí�ckej smotánky 
povraždiť a lamentovať nad neférovosťou 
sveta. Ak si myslí�te, že teraz to nie je fér, 
počkajte nejakých tých tristo rokov na lietajúce 
autá. 
Je tam toho, samozrejme, viac. Ale nejdeme 
prezrádzať zápletky ani pohnútky. Pozrite 
si trailer. Ak vás zaujme, dajte tomu šancu. 
Predsa len, vyložme karty na stôl, dali sme 
šancu aj S�eherezáde. Je čas na kvalitu. 
Preto dúfajme, že seriál dostane aj druhú sériu. 
Tí�, čo videli, chápu, že takto to skončiť nemôže.  

Ak je tento seriál váš žáner, stiahne vás ako 70-percentný výpredaj shopaholičku.

Altered Carbon stiera hranice smrteľnosti

Jana Matiašová



foto: tvnoviny.sk, www.imdb.com 21

Film    Dominika Richterová

Najtemnejšia 
hodina 
o Churchillovi 
je nominovaná 
n a  O s c a r a . 
Nečudujem sa. 
Film o nositeľovi 
Nobelovej ceny 
za literatúru 
a o jednom z 
najznámejší�ch 
politikovi Veľkej 
Británie začí�na tesne pred tým, ako sa stal 
premiérom. Ukazuje Dunkirk z iného uhla, 
ako to urobil Nolan, herecké výkony sú viac 
než skvelé a dve hodiny v kine vám ubehnú 
ako päť minút pri okienku v jedálni.  

Lady Bird 
so Saoirse Ronan 
na prvý moment 
možno neosloví�. 
No aj táto sní�mka 
si nomináciu na 
Oscara naozaj 
zaslúži .  Fi lm 
k l a d i e  v e ľa 
z a u j í� m a v ý c h 
otázok, ktorými sa 
zaoberajú ľudia v 
dospievaní�. Ukazuje rôzne charaktery a povahy 
a v neposlednom rade núti zamyslieť sa nad 
tým, čo v živote naozaj chceme. 

Call me by your 
name 
nie je pre každého. 
Vlastne tí�, ktorí� nie 
sú veľmi nadšení� z 
homosexuálnych 
vzťahov, nech 
tento film (taktiež 
nominovaný na 
Oscara) nechajú 
radšej tak. V 
skutočnosti je to 
veľmi vydarená sní�mka odzrkadľujúca ľudskú 
dušu a lásku, ktorú môžeme len ticho závidieť. 
Je to hlboké, je to pekné a núti nás to otvoriť 
oči k okolitému svetu. 

Jana Matiašová

OPLATÍ SA VIDIEŤ

Ak svoju prácu milujete, je jedno, či ste 
na javisku alebo pred kamerou

Televízni diváci mohli herečku Dominiku Richterovú po prvýkrát vidieť v seriáli 
Panelák, kde stvárnila postavu Ruženky. Najnovšie získala úlohu v obnovenom 
sitkome Susedia.

Komediálny seriál Susedia sa vo vysielaní� 
najsledovanejšej televí�zie objavil 

po jedenástich rokoch. Nikto nemal ani 
najmenšiu predstavu, ako ho dnešný divák 
prijme.
„Všetci sme boli v napätí� a čakali na prvé 
odvysielanie. Bola to neskutočná radosť, 
koľko divákov dalo pozití�vnu spätnú väzbu 
a koľko ich sledovalo nielen prvú časť,“ 
povedala Dominika Richterová a dodala: 
„D� alšia radosť prišla, keď televí�zia prejavila 
záujem pokračovať v natáčaní� ďalší�ch častí�.“
Hoci Dominikina postava domovej 
dôverní�čky nie je veľkou rolou, natáčanie 
sitkomu jej zaberie veľa času. Nateraz ju 
fanúšikovia môžu vidieť iba v spomí�naných 
Susedoch. „Popri práci na sitkome aj 
štátnicujem, takže zatiaľ iné pracovné 
prí�ležitosti neriešim alebo odmietam 
kvôli časovej vyťaženosti,“ ozrejmila mladá 
herečka. 
V priebehu novembra a decembra sa však 
na dosky divadla Nová scéna vracia muzikál 
Iago. „Už teraz sa teší�m na našich verných, 
ale aj nových divákov. Je to prekrásny 

projekt, ktorý sa oplatí� vidieť.“
Dominika má za sebou nielen divadelnú, ale 
aj televí�znu spoluprácu. „Každá z týchto prác 
je odlišná a má svoje čaro. V každej jednej 
spolupráci sa stretávam s novými ľuďmi a 
s novými skúsenosťami, a to ma napl�ňa. Je 
jedno, či ide o prácu pred kamerou alebo 
na javisku, pokiaľ svoju prácu milujete,“ 
rozpráva talentovaná herečka.
Popri divadle a televí�zii sa nebráni ani 
filmovej spolupráci. „Chcela by som si zahrať 
vo filme, no musí� prí�sť prí�ležitosť alebo sa 
na mňa usmiať šťastie.“ Tak ako každý z 
nás, aj Dominika má rada isté filmové žánre, 
ktoré vyhľadáva. „Mám rada filmy na základe 
skutočných udalostí�, ale, samozrejme, aj 
romantiku, no a najviac milujem rozprávky.“
Pri svojej práci sa Dominika necháva 
inšpirovať rôznymi hercami a herečkami. 
„Snaží�m sa od každého pochytiť niečo. Nikto 
nie je dokonalý, ale baví� ma hercov vní�mať 
ako ľudské bytosti, ktoré sú tiež krehké a idú 
ďalej aj napriek rôznym životným situáciám,“ 
dodáva Dominika Richterová.

Patrik Havran 



Za desať rokov svojej existencie skupina Billy Barman zaznamenala výrazný progres. 
Texty sú konkrétnejšie, aktuálnejšie a dotýkajú sa nás na najcitlivejších miestach. Sú 
odrazom doby, v ktorej žijeme.

Kapela, ktorá potrebovala dozrieť. 
Teraz hrá a spieva ,,potichu“

Aj napriek tomu, že sú známi, ešte stále 
nie sú natoľko populárni, že by ich texty 
poznal ktokoľvek. Sama som kapelu 

spoznávala na rôznych slovenských festivaloch. 
Vtedy som však nasávala zábavu, energiu a 
radosť. Uvedomovala som si len chytľavú 
melódiu a významu slov som neprikladala 
žiadnu váhu. 
Tá roztopašnosť sa vekom úplne pominula 
a otvorili sa dvere, do ktorých vošiel najskôr 
rozum. Dnes sa na to pozerám inak. Kapela 
zrkadlí� spoločnosť. Nad túto skutočnosť sa 
však nedá povzniesť. Musí�te si ju uvedomiť.
 
Od introverta až po fakt, že mladým chýba 
vojna
Netrúfam si tipnúť, aké publikum majú pred 
sebou. Dokonca neviem ani odhadnúť, či ľudí� 
zaujali dávkou zábavy alebo citom pre slovo. 
Je však isté, že ide o mladú generáciu, no či sa 
v skupine mladých nájde aj štyridsiatnik, nie 
je vôbec podstatné. 
Bratislavská popová kapela experimentuje 
s hudbou a textom, a tak si zí�skava nových 
a nových fanúšikov svojho osobitého štýlu. 
Skloňuje sa sloboda, voľnosť, ale aj neviazanosť.
V roku 2008 debutovali piesňou Introvert. 
Odvtedy prešli zmenou, ktorá sa odrazila 
predovšetkým v zložení�. Dnes majú chalani na 
svojom konte tri albumy: Noční� jazdci (2010), 

Modrý jazyk (2013) a Dýchajúce obrazy (2016). 
Z posledného, ktorý vyšiel v roku 2016, najviac 
rezonovala pieseň Mladým chýba vojna. 
Kapelu môžete najčastejšie vidieť počas leta 
na rôznych festivaloch, vrátane trenčianskej 
Pohody. O tom, že sú dobrí�, svedčia 
predovšetkým ich úspechy. Kapela zí�skala 
niekoľko cien Radio_Head Awards, naposledy 
za album roka 2016.

Spojenie folklóru
Keď sa Billy Barman rozhodol zaspievať bez 
akéhokoľvek nástroja s dievčatami zo SĽUK-u 
na Téryho chate, možno ešte netušil, že to 
nebolo poslednýkrát. Takáto zostava sa objavila 
v rámci festivalu Tatra Flowers vo Vysokých 
Tatrách ešte minulý rok. C� isto akustické hlasy 
sa fanúšikom natoľko zapáčili, že sa členovia 
kapely rozhodli vytvoriť turné. 
V marci a aprí�li ste mohli toto netradičné 
hudobné teleso vidieť na jarnom akustickom 
turné v šiestich slovenských a dvoch českých 
mestách. Kapelu sprevádzalo päť dievčat zo 
SĽUK-u, a preto malo turné výstižný názov – 
Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u POTICHU. 

Opäť sa tak potvrdilo, že folklór nie je len 
prežitkom minulosti, ale čoraz aktuálnejšou 
zložkou prí�tomnosti. 

Anna Zábojní�ková
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Hudba    Camila Cabello, Superstar

Zvyčajne vám odporúčame celé albumy, 
tentoraz si vystačí�me s jednou skladbou.
 
Soundtrackový špeciál
 
World Gone Mad
Bastille sebevlastnou klasikou naplnili piesne 
emotí�vnym nábojom, ktorý je umocňovaný 
postupným pridávaní�m sláčikových nástrojov. 
Refrén podnieti vykričať si pľúca pri trpkom 
precitnutí�, že svet sa zbláznil. (Bright) 

A Million Dreams 
Skladba má prí�chuť vyzretej dis-
neyovky. Ako keby Peter Pan vyrástol,
aklimatizoval sa požiadavkám dospeláckeho 
života, no stále v sebe nosil hnací� pohon snov. 
Ak by sa dali počuť žiarivé farby, nádej, 
odhodlanie a motivácia, tak práve pri tejto 
piesni. Pripravte sa na spanilú jazdu zimo-
mriavok po šiji. (The Greatest Showman) 

Smells Like Teen Spirit – Think up Anger 
ft. Malia J 
Aj filmy, po ktorých zhliadnutí� v noci 
preventí�vne nevystrkujeme nohy spod 
paplóna, majú kvalitnú sprievodnú hudbu. 
I keď ide „len“ o cover svetoznámeho hitu. 
Ktorý je možno aj viac ľúbivý než originál. 
Fanúšikom, ktorým pri poslednom dodatku 
zabehlo, sa ospravedlňujem. (The Gallows)

Nikola Marhefková 

Nová Camila Cabello je vyvrcholením dámskej jazdy 

Už po prvých tónoch nového albumu s názvom Camila máte chuť vrtieť bokmi do 
rytmu hudby pri upratovaní obývačky alebo ukázať sa večer so svojimi kamarátkami 
na parkete.

Autorka albumu podala neskutočný 
prí�beh formou desiatich pesničiek, 

ktoré roztancujú myseľ aj telo. Sólová kariéra 
jej prospieva ako dovolenka workoholikovi. 
Havana, ktorá sa ako prvý singel z albumu 
stala veľkým hitom, nám napovedala, že sa 
môžeme tešiť na pokračovanie. 
Prí�beh by sme mohli začať pomalými sklad-
bami, ktoré chcú byť miernym dievčenským 
výlevom. Pri Consequences pomaly oddychu-
jete, ponárate sa do rí�še snov a spomí�nate 
na zážitky dňa. Naopak, Something’s gotta 
give celý deň len naštartuje. Text dodáva 
skladbe autentickosť, počuť v nej Camilu, 
ktorá sa nechce opičiť po žiadnom inom 
interpretovi. 
Skladba Real Friends už podľa názvu hovorí�, 
že priatelia sú najdôležitejší�m elementom 
v živote, kde je všetko tak trochu na nič. 
Preto, keď zavrieme oči, predstavujeme 
si posedenia s kamoškami pri ví�ne, alebo 
prespávanie a „depky“ ohľadom chlapov, 
práce alebo len tak ohľadom života. In 
the dark nie je taká temná, ako jej názov 
napovedá. Pred párty treba niečo zjesť, 

pretože alkohol je nepriateľ. Hlavne pre 
dámu na verejných miestach. Pokračujeme 
Into it a ako správne ženy sa bijeme o 
kúpeľňu, v ktorej dokážeme stráviť zvyšok 
večnosti od čias Tutanchamóna. Platí� staré 
známe: „Ak tam nebudem do piatich minút, 
prečí�taj si tú SMS ešte raz.“ 
A potom prichádza na rad katastrofa čí�slo 
dva. Never be the same otvára šatní�k a s tým 
aj problém veľký ako meteorit v Namí�bii. 
Tvoj šatní�k je skriňa plná prekvapení�. Na 
jednej strane nikdy nevieš, kde čo máš, a na 
strane druhej, pri toľkých veciach (z polovice 
máš pocit, že tvoje nie sú, lebo si to nikdy 
nemala na sebe) si, samozrejme, nemáš 
čo obliecť. Nevadí�, že tvoja skriňa môže 
konkurovať rozlohou oválnej miestnosti 
v Bielom dome. Proste tam nič nie je. A ty 
určite nikam nejdeš! 
Preto sa tvoje kamarátky zachovajú ako 
najlepšie osoby na svete, pustia ti She Loves 
Control, požičajú ti niečo svoje (lebo to ich 
vyzerá lepšie) a konečne môžete vyraziť do 
klubu a poriadne to roztočiť. Veď meškáte 
len dve hodinky. 

Aj vy si spomí�nate na dobu, kedy hľadanie 
speváckej hviezdy sledovalo milión di-

vákov? Mnohí�, ktorí� váhali, či skúsiť šťastie v 
prvom roční�ku Superstar, neskôr ľutovali. Pri 
druhej sérii svoju šancu stať sa úspešnými 
spevákmi len tak nezahodili. Na viaceré 
hviezdy sa ale rýchlo zabudlo. Na čo však 
nemôžeme zabudnúť, boli takmer dokonalé 
spevácke výkony už v prvých epizódach. 
Keby sme sa mali spätne vrátiť k začiatku 
aktuálneho roční�ka Superstar, spomenuli 
by sme si akurát tak na veľké množstvo 
výkonov, ktoré nestáli za veľa. Vo väčšine 
prí�padov išlo buď o priemerný spev či 
výkon, ktorý bol hodný zrejme iba kategórie 
hviezdna rota.
Superstar už dávno nie je iba o hľadaní� 
talentov. Televí�ziám ide najmä o prí�beh. 

Bude vskutku zaují�mavé sledovať, ako 
dopadne hľadanie ďalšej federálnej Super-
star. Televí�zie Markí�za a Nova od projektu 
očakávali vysokú sledovanosť. Opak je však 
pravdou a už prvá epizóda zaznamenala 
ako u slovenských, tak aj u českých divákov 
výrazný nezáujem. 
Superstar má za sebou vôbec najslabší� štart a 
podielovo dokonca zaostala aj za najhorší�mi 
vydaniami predošlého roční�ka. Nie je tak 
prekvapujúce, že negatí�vne komentáre 
divákov na oficiálnych stránkach show 
administrátori ihneď mažú.
Len čas ukáže, čo všetko prinesie ôsme 
hľadanie speváckych talentov. Je však zjavné, 
že televí�zie túto reality show potrebujú 
zatraktí�vniť, aby opäť prilákali k televí�znym 
obrazovkám niekdajšie masy divákov.

Superstar na svojej sile stráca

Od hľadania prvej slovenskej superstar uplynulo niekoľko rokov. S menšími prestávkami 
je spevácka reality show u nás vysielaná dodnes. Aktuálny ôsmy ročník tohto projektu 
odštartoval koncom februára.

Patrik Havran

Jana Matiašová

OPLATÍ SA POČUŤ
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Šport    Simeon Vass, Sledge hokej

Chce byť ako rozhodca Micheľ

Marcel Vargončík 
redaktor

Malému Simeonovi už v materskej škôlke 
učarovala guľatá „mičuda“. Jeho prvé kroky 
smerovali do prí�pravky FK Veľaty, kde ho 

priviedli rodičia. „Samozrejme, neboli to žiadne pravi-
delné zápasy. Odohrávalo sa to len turnajovou formou 
s dedinami z okolia,“ spomí�na rodený Trebišovčan na 
svoje začiatky.
Pritom vôbec nepochádza zo športovej rodiny. Mama 
je vyštudovaná advokátka, otec pracoval celý život na 
železnici ako výpravca. 
Vass prešiel vo svojej rodnej obci všetkými kategóri-
ami až po dorast. V klube nastali finančné ťažkosti. 
Seniorské mužstvo sa odhlásilo zo súťaže a padlo 
definití�vne rozhodnutie, že končí�. „U nás v dedine sa 
futbal rozpadol a vôbec som neuvažoval nad tým, že 
by som pokračoval niekde inde.“

Pískal ako benjamín medzi seniormi 
Len 16-ročný Vass cí�til, že sa chce pohybovať okolo 
futbalu, a preto sa rozhodol, že to skúsi ako rozhodca. 
„V tom čase sa tomu naplno venoval môj brat, ktorý 
mi o tom všetko porozprával.“
Dodnes si pamätá, ako autobusom prišiel do Trebišova, 
aby si osobne priniesol prihlášku na oblastný futbalový 

zväz. „Ihneď ma zaškolili. Musel som absolvovať fyzické 
a teoretické testy, aby som mohol začať rozhodovať 
stretnutia v okrese,“ vysvetlil Vass, ktorý bol v tom 
čase študoval na cirkevnom gymnáziu v Trebišove.
Kariéra rozhodcu sa mu rozbehla pomerne slušne 
i vďaka nedostatku rozhodcov. Aj keď mužské kat-
egórie môžu pí�skať len plnoletí� arbitri, v jeho prí�pade 
spravili výnimku. A tak mladý a neskúsený Simeon 
začal rozhodovať medzi mužmi. 
„Spočiatku to bolo náročné, pretože keď ste na ihrisku 
sám, bez asistentov, nie je to ľahké. Futbalisti z dedí�n 
sa tvária, ako keby mali patent na rozum. Bežne mi 
nadávali, že som zasran. Nebolo jednoduché si zí�skať 
ich rešpekt,“ spomí�na dnes už ostrieľaný rozhodca.

Dá sa dobre zarobiť
Postupne sa Vass etabloval vo futbalových kruhoch. 
Zí�skaval si rešpekt hráčov i trénerov. „Stále viac som 
spoznával ľudí� z klubov a aj to mi pomáhalo lepšie 
zvládať zápasy.“
Tvrdý tréning a pravidelná prí�prava je neodmysliteľnou 
súčasťou života každého rozhodcu. Simeon nezaháľal a 
v rozhodcovskom drese to dosiaľ dotiahol na asistenta 
v III. lige. 

Od škôlky je spätý s futbalovým ihriskom. Začínal ako futbalista, no keď 
mal 16 rokov, presedlal na rozhodcovskú dráhu. Medzitým začal študovať 
žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a sníva o tom, že sa raz 
v rozhodcovskom drese dostane na veľký turnaj. Simeon Vass. 

V budúcnosti by chcel rozhodovať na majstrovstvách sveta
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Slovenský sledge hokej na zimnej paraolympiáde chýbal
Po ZOH v Pjongčangu hostila juhokórejská metropola aj paraolympiádu. Žiaľ, bez účasti slovenských 
sledge hokejistov. 

Martin Gábor 
redaktor

Dôvodov, prečo je tomu tak, je hneď niekoľko. Tým 
hlavným je slabá tradí�cia. Na Slovensku existuje 

sledge hokej len sedem rokov. To znamená, že tento 
šport, ktorý je obdobou ľadového hokeja, určenou 
pre hendikepovaných športovcov, je u nás ešte len v 
plienkach. 
Práve pred siedmimi rokmi začali s jeho propagáciou 
Peter S� tí�t a Martin Joppa, súčasné opory reprezentácie 
v Dolnom Kubí�ne, ktorý je považovaný za kolí�sku sledge 
hokeja na Slovensku. 
D� alší�m z dôvodov je slabá základňa. Na území� Slovenskej 
republiky sa do dnešného dňa nachádza len jeden sledge 
hokejový tí�m. Je ní�m Bencont Dolný Kubí�n. 
Len pre porovnanie, českí� sledge hokejisti na parao-

lympiáde nechýbajú. Tí� však majú za sebou vlastnú 
profesionálnu ligu (C�eská slegde hokejová liga), v ktorej 
hrá veľká časť slovenských reprezentantov. Najviac ich 
figuruje v tí�me úradujúceho majstra zo Zlí�na. 
Problém je aj nezáujem mladých chlapcov o tento 
šport. Veď ročne sa na sledge hokej hlási len okolo 
dvadsaťpäť hráčov. 
Slabá je aj podpora štátu, ktorá priamo súvisí� so slabým 
záujmom. 
V neposlednom rade netreba zabúdať na nezáujem 
médií�, ktoré sa ročne venujú tomuto druhu športu len 
minimálne. 
Sledge hokej je však nádherný šport, ktorý sa oplatí� 
nielen hrať, ale aj sledovať.

Rozhodovanie zápasov mu prináša i nemalé finančné 
výhody. „Nedá sa to povedať úplne presne. Závisí� to od 
mesiaca, ale zhruba si zarobí�m od 300 do 500 eur. Ale 
nezabúdajme, že ví�kendy mám počas sezóny nabité,“ 
prezradil Vass.

Nové halovky mu priniesli smolu
Dvadsaťtriročný Trebišovčan v tomto období� rieši vážne 
zranenie kolena. Osudný sa mu stal vianočný turnaj 
rozhodcov a delegátov, ktorý každoročne organizuje 
futbalový zväz. Simeon prezradil, že deň pred turnajom 
si bol kúpiť nové halovky. Dlho sa v nich neohrial, 
pretože po prvom striedaní� si privodil neprí�jemne 
zranenie. 
„V jednom súboji som zabalancoval na ľavej nohe, 
podvrtol som si koleno a celou váhou som na neho 
dopadol. A už o pol deviatej sme čakali na záchranku,“ 
opisuje nešťastnú udalosť. 
Lekárske vyšetrenia potvrdili závažnosť zranenia. 
Simeon v polovici februára absolvoval operáciu. Robili 
mu plastiku predného krí�žneho väzu a zoší�vali mu 
vonkajší� a vnútorný meniskus.  Podľa lekárskych 
prognóz si od aktí�vneho športu oddýchne minimálne 
pol roka. 
Napriek neprí�jemným udalostiam je stále pozití�vne 

Vylúčený rozhodca

Pre rozhodcu je dôležitá neustála koncentrácia, cit pre hru 
či v sekunde sa správne rozhodnúť. Pritom je futbalový 
„sudca“ pod neustálym tlakom zo strany fanúšikov, 
funkcionárov či trénerov. Rodák z Trebišova hovorí, že 
má desiatky nepríjemných zážitkov. „Nie každý súhlasí s 
tvojím rozhodnutím. Inak to vidím ja na hracej ploche a 
ináč to vidia napríklad z lavičky,“ vysvetľuje.
„Rozhodoval som derby, výsledok bol 1:1. Neviem, čo sa 
celkom udialo, ale na krátko som stratil koncentráciu. Pre 
hostí som neodpískal jasnú penaltu. Po zápase sa do mňa 
pustili hostia, ale iba verbálne. Dotknutý klub sa na mňa 
sťažoval a mne na mesiac pozastavili činnosť,“ spomína 
Vass,  ktorý je skalným fanúšikom FC Chelsea.

„Spočiatku to bolo náročné. Futbalisti 

z dedín sa tvária, ako keby mali patent 

na rozum. Bežne mi nadávali, že som 

zasran. Nebolo jednoduché si získať 

ich rešpekt.”

naladený a chce pokračovať v kariére rozhodcu. 
„Vždy som bol veľkým fanúšikom Ľuboša Micheľa a 
nezabudnem na to, čo všetko dokázal. Bol vynikajúci 
rozhodca. Chcel by som aspoň z časti dokázať to, čo 
on a rozhodovať na majstrovstvách sveta.“ 



„Informácia o vražde Janka a jeho 
snúbenice Martiny ma absolútne 
šokovala. Plakal som a nevedel som 
pochopiť, prečo sa udialo niečo tak 
ohavné, navyše môjmu kamarátovi 
a kolegovi. Doteraz som sa z toho 
nespamätal a bude veľmi ťažké sa s tým 
niekedy vyrovnať. Janka si vždy budem 
pamätať ako usmiateho a veselého 
človeka. Bol to mimoriadne talentový 
a dôsledný novinár, mali sme ho veľmi 
radi. Jeho práca bude pre mňa vždy 
tým najsvetlejším odkazom slobody 
a profesionality v žurnalistike.“ 

Michal Badín 
zástupca šéfredaktora a šéfeditor 
portálu Aktuality.sk, bývalý doktorand 
na KU

„Situáciu okolo vraždy Jána a Martiny 
vnímam veľmi intenzívne, hoci sme sa 
osobne nepoznali. Stále je to pre mňa 
čosi nepochopiteľné a neprijateľné. 
Napriek nezmazateľnej rane pre našu 
krajinu, nehovoriac o strate, ktorú 
utrpeli rodiny snúbencov, som napokon 
vďačná, že tieto nešťastné udalosti 
spustili obrovskú lavínu súdržnosti a 
prebudenia sa slovenskej spoločnosti. 
Ale cena bola, žiaľ, privysoká. Azda 
najväčším zadosťučinením tejto tragédii 
bude nájdenie vinníka, jeho potrestanie 
a vyvodenie dôsledkov zo zistení, na 
ktoré Ján prišiel a pokračovanie v jeho 
začatej práci.“

Daniela Matejovičová 
redaktorka RTVS, absolventka 
žurnalistiky na KU

„Na Slovensku a jeho budúcnosti mi 
záleží. Ovládam štyri jazyky, a predsa 
chcem žiť tu a prispieť k tomu, aby sme 
sa mali lepšie a nemuseli odchádzať 
pracovať do zahraničia. Aby sme tu 
mali dôstojné podmienky, ktoré si 
zaslúžime. Hoci som z Ružomberka, 
už štrnásť rokov žijem v Trenčíne, a 
preto som sa tu rozhodla usporiadať 
zhromaždenie. Je ľahké odísť preč a 
za chrbtom Slovenska frflať, čo tu je 
zle a čo nefunguje. A čo tak prispieť k 
zmene? Každý hlas je dôležitý. Zmenu 
dokážeme iba spolu.“ 

Klaudia Brázdilová 
organizátorka zhromaždenia Trenčín 
za slušné Slo-vensko, študentka 
žurnalistiky na KU
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