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Alexandra Jurišová

šéfredaktorka

Nebojte sa,
nejdem sa lúčiť ...

D

úfam však, že Zumag nezanikne mojí�m/našim odchodom. Asi by
som sa mala rozlúčiť aj so Zumagom. Alebo nie? Iba žartujem.
Samozrejme, že nepripúšťam inú možnosť, ako tú, že Zumag bude
pokračovať a prosperovať aj bez nás. V to zrejme doteraz dúfal každý šéf
či šéfka. Nemám ale rada zbytočné krúženie, ktoré vedie len k tomu, že sa
naň stihne nabaliť zbytočná hora vaty. Takže budem stručná, nepotrebujete
predsa čí�tať výlevy šéfredaktorky, ktorá je už na ceste na „zumagovsky
dôchodok“.
Je január. Čo znamená, že práve v týchto dňoch posielam naše posledné
dva výtlačky Zumagu na súťaž Štúrovo pero. Aj vďaka úprimnosti a férovosti, ktorú uznávam a praktizujem, sme sa v minulom roku umiestnili
na krásnom treťom mieste. Do budúcna by som chcela, aby na Zumagu i
naďalej pracovali ľudia, ktorí sú nielen úprimní a féroví, ale aj pracovití a
odvážni. A to najmä preto, aby mal Zumag stále pevnú pôdu pod stránkami. Pretože odkedy som súčasťou „zumagtímu“ (čiže už päť rokov), i
napriek častým a výrazným obmenám v redakcii, sme sa nejako svojpomocne vždy dokázali udržať. Netvrdím, že sme sa občas netopili, no
akosi sa nám stále podarilo vyplávať. Alebo aspoň udržať nos nad vodou.

Napriek tomu si ale myslím, že sa oplatí zaň zabojovať. A to nielen kvôli umiestneniu na Štúrovom pere (čo je veľmi dôležité, kvôli spätnej
väzbe), no najmä kvôli sebe samým. Zumag, i naše ostatné študentské
médiá, sú skvelým odrazom do vašej budúcej práce. Ak sa teda rozhodnete pracovať v médiách (čo môžete aj popri škole). No ak aj nie, aspoň
zistíte, čo vás baví a čo nie, či na to máte alebo nemáte. Navyše budete
mať radosť z každého výtlačku Zumagu, ktorý budete držať vo svojich
rukách. To mi verte.
Pretože Zumag je iba váš. Prosím, nenechajte ho zaniknúť. Vždy sa nájde
niekto, kto vám s ním pomôže. Hľadajte. Učte sa. A hlavne – píšte!

Z umag
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Spravodajstvo Katolícka univerzita

Školské obedy sú opäť drahšie,
škola za to nemôže

Na filozofickej fakulte klesá počet
študentov

Stravovacie zariadenie Katolíckej univerzity v
Ružomberku menilo ceny stravovania. Podľa riaditeľky
to však nič nezmení na kvalite, ani na počte stravníkov.

V prebiehajúcom akademickom roku študuje na
filozofickej fakulte 166 prvákov. Počet študentov sa
z roka na rok znižuje. Nárast zaznamenal bakalársky
stupeň štúdia.
Marcel Vargončí�k

Monika Gurková

Budova Filozofickej fakulty KU

K

ým v roku 2013 stál obed v jedálni na Hrabovskej ceste 2,66
eur, dnes sa študent alebo pedagóg naje bez využitia dotácie
za tri eurá. Dotácie od štátu na obedy aj večere vo výške jedno euro
ostávajú a meniť sa nebude ani kvalita samotných jedál.
Podľa vyjadrenia riaditeľky Ubytovací�ch a stravovací�ch zariadení�
KU Renáty Š� rámekovej je jedáleň závislá od čí�sel, ktoré určí� Ú� rad
pre verejné obstarávanie. Ten totiž každé dva roky rozhoduje, v
akých cenách sa budú obedy pohybovať, v závislosti od cien potraví�n
na trhu. „Ceny prvotných suroví�n sa zvyšovali, z toho dôvodu sa
zvýšila aj cena obedov,“ vysvetlila Š� rámeková. Zvyšovanie cien sa
však netýka len jedálne Katolí�ckej univerzity, podliehajú mu takmer
všetky stravovacie zariadenia a pomôcť v tejto situácii nevie ani
samotná univerzita. Podľa riaditeľky podporuje Katolí�cka univerzita
svojich študentov inými spôsobmi, naprí�klad formou štipendií�.

Napriek navýšeným cenám riaditeľka neočakáva pokles stravní�kov
a nezmení� sa ani kvalita ponúkaných jedál. Tá je podľa riaditeľky
Š� rámekovej vní�maná veľmi subjektí�vne. Napriek propagovaniu
zdravej stravy študenti uprednostňujú pizzu, hranolky a vyprážaný
syr. Medzi študentmi sa však nájdu aj takí�, ktorí� jedáleň práve
z dôvodu nezdravých jedál nenavštevujú. Š� tudentka Martina
uprednostňuje zdravšiu stravu, a teda využí�va iné možnosti stravovania mimo školskej jedálne.

Ostatní� opýtaní� študenti sa naopak k stravovaniu v jedálni vyjadrili
pozití�vne. Chápu, prečo sa ceny zvýšili, aj keď to niektorým z nich
prekáža. „Vadí� mi, keď zisťujem, koľko musí�m zaplatiť za týždeň
za obedy,“ konštatoval študent histórie Peter.
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Budova Filozofickej fakulty KU

V

minulom akademickom roku nastúpilo do prvého roční�ka
bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 186 a v
predminulom dokonca až 200 študentov. „Pokles počtu študentov
je stav, ktorý pociťuje väčšina fakúlt na Slovensku a aj mnohé v
zahraničí�. Domnievam sa, že dôvodov je viacero – momentálna
demografia – pôrodnosť pred 15 – 20 rokmi bola nižšia ako predtým.
Š� tudenti cestujú zadarmo, čo môže prispievať k rozhodnutiu študovať
aj vo vzdialenejší�ch mestách, či v zahraničí�,“ ozrejmila prodekanka
pre vzdelávanie Jela Kehoe.

Dva rozdielne javy

Zo štatistik vyplýva, že počet prvákov na bakalárskom stupni štúdia
v tomto roku vzrástol. Zapísalo sa ich celkovo 124. Najväčšiemu záujmu sa tešia študijné odbory: psychológia, žurnalistika, angličtina
pre komerčnú prax a história. Výrazný prepad však fakulta zaznamenala v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Na magisterské
štúdium nastúpilo len 38 študentov, čo je oproti ostatným dvom
rokom pokles o polovicu. Na treťom stupni štúdia pribudli v aktuálnom akademickom roku štyria doktorandi.

Prilákať viac zahraničných študentov

Prodekanka kehoe vysvetlila, že filozofická fakulta spolupracuje
s mnohými strednými školami, ktoré navštevujú pedagógovia a
študenti fakulty, a propagujú tam študijné odbory. „Máme databázu
škôl, ktorým ponúkame prednášky na rôzne témy. Prednášajúci
do škôl cestujú, alebo majú školy možnosť priviesť študentov na
ponúkané prednášky priamo na fakultu,“ objasnila Jela Kehoe.
Okrem toho sa fakulta snaží byť prítomná na sociálnych sieťach ako
facebook, instagram či youtube. A zároveň inovovať anglickú verziu
fakultnej web stránky. „Aktívne hľadáme spôsoby ako osloviť potenciálnych študentov aj v zahraničí,“ dodala.

foto: portál T2.sk
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Nová budova univerzitnej knižnice
slúži študentom už piaty rok

Nezvládaš vysokoškolské štúdium?
Tieto semináre ti pomôžu

V stredu 24. októbra sme si pripomenuli medzinárodný
deň školských knižníc. Tento rok zároveň uplynulo aj
päť rokov od otvorenia nových priestorov Univerzitnej
knižnice Katolíckej univerzity (UK KU).

Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku
odštartovalo začiatkom októbra semináre na tému:
„Ako úspešne zvládnuť vysokoškolské štúdium”.
Simeon Vass

Patrik Havran

Univerzitná knižnica KU

V

aktuálnom akademickom roku počas posledného septembrového
týždňa knižnica poskytla čitateľom zľavu vo výške 50% na
registračný a prolongačný poplatok. Výška poplatku v súčasnosti
predstavuje sumu šesť eur. „Zľavu sme poskytli pri prí�ležitosti
piateho výročia od otvorenia novej budovy UK KU. Počas týždňa sme
zaznamenali zvýšený záujem o registráciu nielen zo strany študentov,
ale aj odbornej verejnosti. Zvýhodnenú sumu za členské využilo
306 uží�vateľov,“ povedala riaditeľka UK KU Katarí�na Matušková.
Čitateľov však z roka na rok ubúda, a tiež klesá aj počet študentov
Katolíckej univerzity. Kým v roku 2013 bolo registrovaných 7
492 používateľov, v predchádzajúcom roku mala knižnica už
len 2 855 čitateľov. Za poklesom môže byť aj to, že študenti sa
ku knihám ľahko dostanú aj bez registrácie. Knihy sú uložené vo
voľnom fonde, a tak sa k nim prakticky môže dostať ktokoľvek.
„Voľný fond je obrovská devíza knižnice, avšak je to vec svedomia
a vedomia jednotlivých študentov. To, že niektorí nedodržiavajú
knižnično-výpožičný poriadok nás časom dovedie ku kontrolám,
či čitatelia, ktorí sa v knižnici nachádzajú, sú aj reálne zaregistrovaní,“ dopĺňa riaditeľka UK KU.

Mnohých študentov najviac hnevá fakt, že služby knižnice
využívajú i tí, ktorí nie sú registrovaní. „V ročníku mám zopár
spolužiakov, ktorí nie sú zaregistrovaní a napriek tomu chodia do
knižnice a píšu seminárne práce z kníh, ktoré tam nájdu. Hnevá
ma to, keďže ja som zaplatila za členské a oni nie, ale verím, že
s tým niečo knižnica časom urobí,“ vyjadrila sa študentka psychológie Dominika.

Stavba knižnice trvala 869 dní a stála 8,9 milióna eur. Financovaná bola zo zdrojov Európskej únie či rôznych darov. O výstavbe
knižnice vznikol aj dokumentárny film 869, ktorý je pre verejnosť
dostupný na internete.
foto: portál T2.sk

Vchod do Poradenského centra KU

Š�

tudenti sa môžu pravidelné stretávať na aktivitách Poradenského centra, ktoré im môžu pomôcť zvládať vysokoškolské
učivo. Koordinátorky centra si pre nich pripravili tucet tém,
ktoré sú kontinuálne rozdelené do zimného a letného semestra.
„Semináre sa konajú v stredu na modrom podlaží� v knižnici
resp., individuálne v Poradenskom centre, ak by niekomu termí�n
nevyhovoval,” uviedla hlavná koordinátorka Medžová.

Môžeš sa lepšie učiť

Študent sa musí počas školských rokov pasovať so stresom,
náročnosťou učiva, únavou, neúspechmi, ale aj inými nástrahami. K odbúraniu niektorých nerestí môže dopomôcť približne
30 stranová brožúra, ktorá sa venuje všetkým dvanástim témam. „Spolu s Katkou Markovičovou sme vydali brožúru Zdolaj
„výšku“, ktorá má bližšie priblížiť, o čom budú jednotlivé semináre. Nie je v nej všetko. Chceme aby študenti prišli diskutovať
a aby spolupracovali,” vysvetľuje Martina Medžová. Každá
téma v programe sa venuje určitej oblasti. Hlavné iniciátorky
programu sa snažia poskytnúť študentom metódy, techniky a
odporúčania, ako môžu postupovať v situáciách, ktoré sa týkajú
štúdia na vysokej škole.

Využiješ ich aj v praktickom živote

Nechcú tieto postupy zaškatuľkovať. Majú slúžiť skôr ako
inšpirácia. „Každého zaujíma niečo iné. Nemusí sa mu pozdávať
práve plánovaná téma,” uviedla hlavná koordinátorka. Štúdium
na vysokej škole mnohokrát ponúka aj veľa príležitostí. Poradenské centrum chce pomôcť všetkým študentom, nie len
začínajúcim. Tí, ktorí už končia, si môžu z týchto seminárov
odniesť poznatky, ktoré im môžu byť nápomocné v pracovnom
prostredí. „Študenti vyšších ročníkov tvrdia, že už im to netreba. Ide o to, že si môžu spomenúť na seminár a môžu z toho
čerpať priamo v praxi, napríklad učitelia alebo psychológovia,”
konštatuje Medžová.
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Politika a médiá

Akreditácia po novom:

Zjednodušovanie alebo sprísňovanie pravidiel?
Súčasnú akreditačnú komisiu nahradí od roku 2020 nezávislá a verejnoprávna Slovenská akreditačná
agentúra. Cieľom tohto rozhodnutia je dosiahnutie výsledkov, ktoré nepriniesla predošlá dvojnásobná
komplexná rekonštrukcia akreditačného systému, a to rozlíšenie kvality vysokých škôl.

Klaudia Brázdilová
redaktorka

M

inisterstvo školstva však neočakáva, že nový chod
akreditačnej agentúry vysoké školy zredukuje. Tak
v čom teda spočí�va tá „skutočná zmena“? Na jednej
strane dáva nová agentúra univerzitám možnosť vypracovať
si svoj vlastný vzdelávací� model, podľa ktorého sa budú
riadiť, ak ho teda agentúra odsúhlasí�. Univerzity zí�skajú
autonómiu v rozširovaní� študijných odborov, stupňov štúdia,
v ich vytváraní� a upravovaní�, čo platí� aj pre medziodborové
štúdium, a tiež pre novovzniknuté interdisciplinárne
štúdium. Okrem zí�skania nových kompetencií� budú školy
podliehať aj novým pravidlám pre obsadzovanie funkcií�
profesora a docenta. Výhodou je, že na pedagogickú funkciu
už nebude potrebný titul profesora a docenta. Znamená to,
že sa školy konečne otvoria odborní�kom z praxe, ktorých
budú katedry a fakulty obsadzovať konkurzom.
Čo už by to bol za inovátorský balíček, ak by univerzity
dostali len kopec nových kompetencií a výhod bez starostí a povinností. Školy budú musieť žiadať agentúru o
hodnotenia výskumu a vývoja, a tiež budú môcť požiadať
o nepovinné hodnotenie tvorivej činnosti. Ak sa však
škola nebude uchádzať o toto hodnotenie, automaticky
prichádza o časť peňazí zo štátneho rozpočtu.

Skutočne hrozivo ale pôsobí fakt, že ak agentúra škole
nedá súhlas, nebude môcť otvárať nové študijné programy. A ak škola nepredloží vzdelávaciu stratégiu, budú
zrušené všetky jej študijné programy. Všetci vieme, že
podstatným problémom školského sektora je prílišný
počet vysokých škôl a pochybná úroveň vzdelania na
niektorých z nich. Tie vychovávajú absolventov, ktorí sa
nevedia uplatniť na trhu práce. Tému kupovania rigoróznych či iných záverečných prác, a tým aj titulov, preto
radšej ani neotvárajme... Vraj pre „viac komfortu pre
študentov“ upravuje novela zákona aj pravidlá školného
pri prekročení bežnej dĺžky štúdia. Bezplatne budú môcť
študovať o jeden rok dlhšie, čiže šesť rokov. Zavádzajú tak
systém tolerancie „jedného omylu“, ktorý funguje už aj v
Českej republike.

To, či tieto zmeny skutočne prinesú skvalitnenie vysokých
škôl a študijných odborov, tak ako to tvrdí rezort školstva,
uvidíme až v praxi. Dovtedy je však otázne, či bude nová
agentúra skutočne nezávislá. Jej členov bude totiž vyberať
ministerstvo školstva. Podľa čoho, ešte nevieme. Môžeme
len súhlasiť s iniciatívou To dá rozum, ktorá upozorňuje
na fakt, že v zákone nie je jasne nastavený mechanizmus
výberu komisie agentúry, čo naznačuje, že rezort školstva
si zrejme chce iba upevniť svoju moc.

Pes, ktorý šteká, plní svoju úlohu dobre

Zamyslenie nad tým, keď novinárom vynadajú, že si robia svoju prácu.
Nikola Marhefková
redaktorka

P

Medzi Ficom a médiami panujú už roky „veľmi
krehké vzťahy“. Súčasťou jeho rétoriky boli nie práve
lichotivé prí�vlastky na adresu žurnalistov. „Š� pinavé
protislovenské prostitútky“ až zľudoveli, informovali o nich
aj zahraničné médiá.
Ale napätie ešte len malo vygradovať. Stala sa Tragédia.
Po celej krajine sa konali protesty, ľudia zapĺňali námestia, požadovali predčasné voľby. Odhalenia sa hromadili,
novinárske perá a klávesnice neutíchali. Tlak verejnosti
Ficovi sťahoval slučku okolo krku aj premiérskej stoličky.
A tak začal flirtovať s konšpiráciami. Siahol po legende
o maďarskom miliardárovi, médiá a opozíciu obvinil
z usporiadania štátneho prevratu. Na naratív o „zlých
novinároch“ a protivládnom sprisahaní nadviazal aj po
nedávnych komunálnych voľbách.
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Ak by šlo o zatemnenie úsudku, azda by to bola poľahčujúca
okolnosť. No je to vykalkulovaný ťah, ako sa udržať pri
moci. Vykonštruoval fiktívneho nepriateľa, ktorý našiel
reálnu podobu v novinároch a opozícii. Systematická diskreditácia novinárskej práce sa stala jeho komunikačnou
stratégiou a už aj predvolebnou kampaňou. Svoj voličský
okruh si upevnil, zalíškal sa priaznivcom alternatívnej
scény.

Treba byť férový: aj seriózna žurnalistika sa na svojej ceste potkýna. Pritrafí sa tendenčnosť, neoverená informácia
či iné novinárske neduhy. Sú neprípustné a je potrebné sa
ich vyvarovať. Médiá však vykonávajú spoločensky nevyhnutnú úlohu. Podľa ošúchanej, no najvýstižnejšej metafory sú strážnymi psami demokracie. A keď pes zavetrí
narušenie pozemku, prirodzene reaguje. Upozorní brechotom, vycerí chrup. Pri vyhrotenej situácii páchateľa
uhryzne.
A slovenskí novinári striehli. Požadovali odpovede. Poukazovali na pochybné machinácie a väzby. V rámci svojich
možností suplovali nefungujúce bezpečnostné zložky
štátu. Po neúnavnom upozorňovaní na prekračovanie
zákona, ktoré kompetentné orgány ignorovali, sa uchýlili i
k pomyselným kusancom. Robili svoju prácu. A dočkali sa
nadávok a obvinení z protištátnej činnosti.

Môžeme, ba musíme trvať na dodržiavaní novinárskej
etiky a zásad. Nesmie sa stať, aby sa z novinárov stala
svorka divých psov prenasledujúcich svoju korisť. No
rovnako spoločnosť nemôže dovoliť, aby štátni funkcionári rozdúchavali voči „strážnym psom“ nenávisť.
Tobôž nie potom, čo sme sa vo februári stali krajinou, kde
sa ich niektorí neštítia otráviť.

Téma Čo ponúka Ružomberok?

Kto si chce privyrobiť, nemusí ísť ďaleko od školy
Možností�, ako si privyrobiť popri štúdiu priamo v Ružomberku, je niekoľko.

Ako na to, sme sa pýtali v poradenskom centre, obchodných prevádzkach
aj samotných študentov.

Daniela Hujčáková
redaktorka

Petra Laclavíková
redaktorka

Dominika Krížová
redaktorka

M

ožnosť privyrobenia si existuje aj priamo v škole.
Psychologička Martina Medžová z poradenského
centra nás oboznámila s tromi možnosťami
brigády, ktoré ponúkajú. Prvou z možností� privyrobenia
si na univerzite je zapisovateľský servis. Ide o pomoc
pre študentov, ktorí� nevidia, nepočujú, alebo majú
hendikepované horné končatiny a nemôžu si zapisovať
poznámky. Zapisovateľ, ktorého si študent sám hľadá na
základe toho, aký je zodpovedný a ako často chodí� na
vyučovanie, zodpovedá za to, aby mal konkrétny špeciálny
študent všetky poznámky kvalitné. „Toto je najvýhodnejšia
forma brigády, pretože je študent v škole a zároveň aj
na brigáde, keďže poznámky si musí� zapisovať aj pre
seba,“ vysvetlila psychologička. „V podstate je na dvoch
miestach naraz a za to, čo musí� robiť i pre seba, dostane
ešte aj finančnú odmenu.“
Druhou možnosťou je služba, ktorá sa nazýva
polohovanie. Ide o pomoc študentom, ktorí� sú po detskej mozgovej obrne, po operácií� chrbtice, alebo trpia
stuhnutí�m svalstva. Na túto pozí�ciu sa pomocou oznamu
hľadal nový záujemca a spomedzi troch adeptiek z fakulty
zdravotní�ctva vybrali prvú prihlásenú. Pomocou špeciálnej
metódy cvičí� pol hodinku až hodinku denne so študentmi,
keďže celý deň sedia v laviciach. Okrem toho majú študenti
k dispozí�cií� aj špeciálne relaxačné kreslo. Š� tudenti, ktorí�
majú záujem o takúto formu brigády, sa môžu prí�sť
kedykoľvek spýtať na voľné miesta. V prí�pade, ak žiadne
voľné miesta v tej chví�li nie sú, dostávajú sa záujemcovia
do poradovní�ka a poradenské centrum ich pri uvoľnení�
miesta kontaktuje. Aj keď poradenské centrum potvrdilo,
že už viackrát prijalo študenta kvôli nedostatku personálu
ihneď.

Posledná z brigádnických možností� je v špeciálnej študovni, kde
sú asistenti, ktorí� pomáhajú študentom so špecifickými potrebami, alebo aj ostatným študentom pri práci so špeciálnymi
pomôckami. Asistenti pomáhajú najmä pri úprave prác a s
obsluhou zariadení�. „Máme tam piatich študentov, ktorí� sa
striedajú podľa dohodnutého rozvrhu,“ objasnila Medžová.
„My sme veľmi chceli, aby študenti, ktorí� majú špecifické
potreby, mali možnosť niekde sa zamestnať. Do študovne
oslovujeme študentov priamo my a chceme, aby to boli
študenti so špecifickými potrebami, jednak sa vyznajú do
týchto pomôcok, lebo ich poznajú sami, a na druhej strane sú
sami znevýhodnení� oproti zdravým študentom pri hľadaní�
brigád,“ dodala Medžová.

Brigádovať môžete aj v obchodoch či
nočných kluboch
Najväčšia časová súhra medzi zamestnávateľmi a brigádnikmi
je možná v obchodných prevádzkach ako sú hypermarkety,
menšie obchody s oblečení�m alebo nábytkom. Administratí�vny
pracovní�k, Mojmí�r Maga, ktorý pracuje na úseku informácií� v
spoločnosti Kaufland pre Zumag uviedol, že v ružomberskej
prevádzke je po študentských brigádnikoch dopyt. Š� tudenti
sa hlásia sami prostrední�ctvom dotazní�kov, ktoré vyplnia u
nás na prevádzke a po posúdení� personálnou pracovní�čkou
sú následne kontaktovaní�.
Dobrou voľbou sú aj obchody so športovými potrebami, kde
väčšina predajní� hľadá na spoluprácu práve brigádnikov.
Miesto čašní�čky a čašní�ka sa v Ružomberku vždy nájde, či
už ide o kaviarne, reštaurácie, bary, či nočné kluby. Ide však
o pomerne časovo náročnú prácu, ktorá je vhodná práve pre
študentov s flexibilnými rozvrhmi.

Študenti si brigádu môžu nájsť
svojpomocne, prostredníctvom
rôznych kanálov, či už na facebooku, na stránkach mesta, no
inzeráty s ponukami práce sa dajú
Poradenské centrum KU
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nájsť aj na chodbách univerzity.

foto: portál T2.sk

Téma Čo ponúka Ružomberok?

Začala som pracovať najskôr v námestovskej predajni a
neskôr mi dali ponuku, či by som nechcela pracovať aj v
Ružomberku. Keďže som začala pracovať už cez prázdniny,
rozvrh som neriešila. Brigádu som so školou skombinovala
tak, že pracujem iba v tie dni, keď nemám školu, teda
pondelky a piatky.
Š� tudentka žurnalistiky
Ivana Koňuší�ková, pracuje v ružomberskom kní�hkupectve.
„Moja brigáda začala už počas letných mesiacov, kedy som
potrebovala, ako asi každý študent, zarobiť nejaké to euro
navyše. Nakoľko som sa osvedčila ako dobrá predávajúca,
nechali si ma aj počas školského roka. Skĺ�biť prácu so
školou je často náročné, ale mám veľmi milú vedúcu, s
ktorou sa vždy vieme nejako dohodnúť. Počas školy tam
teda nechodí�m často, niekedy je to len pár dní� v mesiaci,
ale nevymenila by som to za nič.“

študentka Ivana v práci v kníhkupectve

Študenti si väčšinou brigády pochvaľujú
Š� tudentka bakalárskeho programu história - filozofia Simona
Garanová je momentálne v medziroční�ku a brigáduje v
malom Tescu v centre Ružomberka. V rámci zimného
semestra mala len tri predmety, takže sa mohla venovať aj
škole a popritom si privyrábať.„Na brigádu som išla kvôli
tomu, aby som si zarobila nejaké peniaze a pomohla svojej
mame, keďže mi platí� za školu,“ vysvetlila študentka, ktorej k
nájdeniu práce pomohol kamarát, keď jej dal tip, že hľadajú
ľudí� za pokladňu. Podľa Simony v Tescu nevydrží� každý,
treba si pripraviť pevné nervy pre náročných zákazní�kov,
ale aj nadriadených, ktorí� veľakrát „buzerujú“. „Aj keď ma
práca až tak nebaví�, brigáda je dobre využitý voľný čas, no
neplánujem túto prácu robiť nastálo, momentálne mi to
však vyhovuje,“ uzatvorila Simona.

Ď�alšia študentka žurnalistiky Alla Bobryk pochádza z
Ukrajiny „Brigádujem v penzióne Blesk ako recepčná.
Pracujem štyri až päťkrát do týždňa. Keďže si robí�m rozpis
sama, vyberám si dni, v ktoré nemám vyučovanie, preto
nemám žiadny problém skĺ�biť prácu so školou,“ hodnotí�
svoju skúsenosť.

„Pracovný čas si volím sama,
a tak do práce chodím len
vtedy, keď nemám školu.”

Š� tudentka 3. roční�ka žurnalistiky Dominika taktiež brigáduje
v Tescu. „Bývam blí�zko Ružomberka a z vlastných skúseností�
viem, že tu veľa možnosti nie je. Nájsť si prácu mi pomohla
moja známa. Okrem toho si brigády hľadám v inzerátoch na
facebooku, alebo na stránke mesta. Pracovný čas si volí�m
sama a tak do práce chodí�m len vtedy, keď nemám školu.“

Š� tudentka Paula Jagelková brigáduje počas celého svojho
štúdia v Kauflande. S rozvrhom jej vždy vychádzajú v
ústrety, ale aj ona si svoj čas v práci prispôsobuje rozvrhu.
„Väčšinou robievam popoludní�, keďže mávam dopoludnia
vyučovanie,“ prezradila Paula.
Š� tudentka 3. roční�ka pedagogickej fakulty Marta Florková
pracuje v predajni Klenoty Macado. „Brigádu som si našla
cez bývalú spolužiačku, ktorá robila v Námestove.
foto: archív Alla Bobryk a Ivana Koňušíková

študentka Alla Bobryk v práci v penzióne
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Reportáž Švédsko

Švédsko
Krajina otvorená svetu aj tebe.

Nekonečné polia, osamelé domčeky uprostred lesa, história
nezaťažená svetovými vojnami. Š� védsko je krajina, ktorú

nestihnete spoznať za tri dni. A predsa sa o to pokúsime v
troch minútach.
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Reportáž Švédsko
More som už dlho nezažila tak pokojné ako vtedy. Nič
nenaznačovalo búrku, ani dážď. Napriek tomu sme sa
v reštaurácii trajektu kývali ako na hojdačke. My, aj
ďalší� cestujúci.
Všade bolo počuť poľštinu. Starší� Poliak nervózne
hádzal mince do automatu a hneval sa, že z neho nič
nevypadlo. Asi dúfal, že z neho vytlčie jackpot a bude
to môcť otočiť späť domov, za rodinou. Väčšina z nás
zjavne cestovala za prácou. Preplnené kufre sme mali
prí�liš veľké na to, aby sme sa o pár dní� vracali späť,
ale zase prí�liš malé na to, aby v nich bolo čosi viac ako
pracovné oblečenie a doklady.

Už o pár týždňov sme vedeli, že poľská pracovná sila
je vo Š� védsku jedna z najhľadanejší�ch. Dospelí� Poliaci
s nami na poli pracovali pokorne a vytrvalo. Prišli zo
severnej časti krajiny, aby tu ako každý rok odpracovali
šesť či sedem mesiacov a potom sa opäť vrátili domov.
Bývali v maringotkách a bez ohľadu na to, či bolo
30 alebo 13 stupňov, oblečené mali svetre. Pracovné
rukavice nepotrebovali, ani keď sme čistili pole od
hnusnej, kaktusoidnej buriny. Dlhý odstavec patrí�
Poliakom v tomto článku právom. Aj oni, spoločne s
obyvateľmi ďalší�ch krají�n totiž vytvárajú klí�mu, ktorá
panuje v dnešnom Š� védsku. Š� védi manuálne práce na
poliach úplne prenechali zahraničným pracovní�kom.
Aj môj zamestnávateľ raz priznal, že bez cudzineckej
práce by nemal úrodu.
Samotní� Š� védi uprednostňujú kancelárie. Ak by som
však ja celé leto pracovala v kancelárii, určite by som
nezistila naprí�klad to, aké pohyblivé sú moje limity.
Trhanie uhoriek v 30 stupňových teplotách na priamom
slnku ležiac na stroji totiž dá zabrať. A naučí� veľa.
Extrémne teploty sa práve tento rok farmárom
postarali o mnoho neprí�jemných situácií�. Aj tí� naši
museli zavlažovať tajne, len v noci a cez ví�kendy, aby
ich „nevymákla“ štátna kontrola. Rozsiahle suchá a
požiare v krajine totiž prinútili štátnych úradní�kov
zakázať ťahanie vody z potokov a riek.

„Úprimne, rozhodnutie
našich nadriadených
klamať ma prekvapilo.”

Vždy som totiž túto krajinu vní�mala ako takú, v ktorej sa
neklame. A nekradne. Š� védi sú so svojou ní�zkou mierou
korupcie na prvých priečkach vo svete a vysoká dôvera
je hmatateľná aj v medziľudských vzťahoch. Traktor v
hodnote viac ako 100 000 eur sme aj s kľúčmi bežne
nechávali cez noc odparkovaný na poli. Funkčný bicykel,
odhodený v lese, sme na tom istom mieste našli aj o
rok a dom sme nikdy nemuseli zamykať.
foto: archív Monika Gurková
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Reportáž Švédsko

Monika Gurková
redaktorka

Napriek tomu, aj podľa domácich už Š� védsko nie je krajinou, akou bolo kedysi. Vlna migrácie už dávno dorazila aj
na sever a tak sme mali možnosť pracovať s utečencami.
Najväčší� kultúrny šok sme však zaží�vali pri mori. Pláže
moderného a slobodného Š� védska sa hemžili blondí�nami
bez vrchných častí� plaviek, rovnako ako zahalenými
moslimkami, ktorých odev na plávanie odhaľoval jedine
oči. Kultúra severských krají�n však zahŕňa omnoho viac,
ako len obliekanie.
Mnohé švédske ženy, ktoré sme spoznali, vo svojej
emancipácii zachádzajú tak ďaleko, že si všetky domáce
práce delia s mužmi na polovicu. Pokiaľ je nutné dieťaťu
vymeniť plienku šesťkrát do dňa, tri razy sa o to postará
žena a tri razy muž. Netrvá to však dlho. Po pol roku na
materskej dovolenke sa ženy presúvajú do zamestnaní� a
deti do jasieľ.

,,Presun nastáva aj vtedy, ak sa rodič
rozhodne svoje dieťa za neposlušné
správanie udrieť po zadku. Dieťa je
presunuté z rodičovskej starostlivosti
a berie ho sociálka. “
12

Sociálny, ekonomický, aj politický systém Š� védska je prepracovaný dokonale a Š� védom sa vďaka ich systematickosti
darí� neustále napredovať. Napriek modernej spoločnosti
a otvorenosti novým kultúram však aj Š� védi v mnohom
ostávajú verní� tradí�ciám.

Domy, v ktorých žijú, sú prevažne staré, drevené a červené.
Práve sýta červená je typickou farbou švédskych domov,
ale nájdete aj veľa žltých, či čiernych. Krajina nebola vo
vojnách zničená, preto sú domy preplnené starožitnosťami,
ktoré by u nás mali obrovskú hodnotu.

,,Tu kúpite starožitnosti za veľmi

lacné peniaze v akomkoľvek second
hande.“
A to, čo mi na Š� védoch vždy imponovalo najviac, bola ich
hrdosť a láska k svojej vlasti. Prevažná väčšina domov má
v záhrade vztýčenú švédsku vlajku. A to nielen vtedy, keď
sa im práve darí� v hokeji.
Š� védi sú hrdí� na to, že sú Š� védmi. Záhrady, lesy, lúky
udržiavajú čisté a v obchodoch kupujú lokálne potraviny.
Vedia, že to, čo do krajiny investujú, z nej budú aj ťažiť.

foto: archív Monika Gurková

Rozhovor

Peter Zmátlo - slovenský historik

Naháňajme sa za múdrosťou,
nie za poznaním
Petra Laclavíková
redaktorka

Odborník na slovenské dejiny Peter Zmátlo nám očami historika priblížil situáciu v prvej
Československej republike. Pripomenuli sme si tak sté výročie založenia spoločného štátu
s Čechmi. Dôležité na stom výročí vzniku Československa je, že na rozdiel od Čechov, ktorí
boli výrazní v centralizme, my Slováci sme presadzovali federatívne usporiadanie štátu.
Preto si Česi uctili tento sviatok ako štátny, zatiaľ čo pre nás je len pamätným dňom.
Federáciu sa nám podarilo presadiť v rámci Československa až v roku 1969. Napriek
vláde komunistov to aj tak zostalo iba na papieri. Musíme sa však naučiť pozerať sa na
históriu vtedajšími očami, nie „očami 21. storočia“.
Akú úlohu zohrali Československé légie pri vzniku
nášho spoločného štátu?
Tieto légie súvisia so zahraničným odbojom. Bez nášho
vojska v zahraničí� by len ťažko vznikol československý
štát. Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Š� tefánik a
Edvard Beneš sú osobnosti, ktoré sa v zahraničí� najviac
zaslúžili o vznik Č� eskoslovenska. Ako vojak si Š� tefánik
vo Francúzsku uvedomoval, že bez zahraničného vojska
a bez podpory zahraničných politikov by samostatné
Č� eskoslovensko nevzniklo. Najviac legionárov bolo
v Rusku, Taliansku a Francúzsku. Celý proces vzniku
samostatného štátu bol veľmi zložitý.

Kde sa na našom území podľa vás odohrali najťažšie
boje?
Tých bitiek bolo viac. Bitka pri Zborove patrila k tým
významnejší�m. Preslávili sa v nej naši legionári a
prvýkrát vystúpili za Č� eskoslovensko. Významný je
rok 1917 v Rusku, kedy sa uskutočnila boľševická
revolúcia, kde československé légie stáli na strane
proti boľševikom. Na tomto území� sa odohrali veľmi
ťažké boje. Legionári prichádzali domov až po roku
1919, mnohí� z nich sa už domov nevrátili. Práve týmto
sviatkom sme si uctili padlých vojakov kladení�m vencov
na ich pomní�ky. Význam légií� bol obrovský, pretože
bez československého vojska by len ťažko vznikal štát
založený len na diplomatickom poli.

V Čechách je to štátny sviatok, u nás len pamätný
deň. Prečo?
Č� esi považujú vznik Č� eskoslovenskej republiky za
pokračovanie v českej štátnosti. Č� esi mali pred vznikom
republiky svoj vlastný štát – Přemyslovský. V novoveku
viedli boje s Habsburgovcami, v ich podvedomí� to
zostalo, spojenie so Slovákmi považovali ako obnovenie
a pokračovanie v českej štátnosti. My Slováci na rozdiel
od Č� echov sme vlastnú štátnosť nikdy nemali. Naša
inteligencia bola pomaďarčovaná, a preto spojenie
s českými susedmi berieme len ako záchranu pred
pomaďarčení�m, nie ako boj za vlastný národ. V dobovom
kontexte vní�mame spojenie do jednej republiky viacmenej ako vytvorenie umelého národa.

„Bol to taký taktický manéver voči
Nemcom, ktorí sa na našom území po
vzniku Československa stali menšinou.”

Príslušníci Československej streleckej
brigády v zákopoch pri Zborove, 1917
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foto: klubtn.info

Rozhovor

Peter Zmátlo

Aké bolo spolužitie Čechov a Slovákov pred
sto rokmi?
Treba sa na celé spolužitie pozrieť osobitne.
Osobitne to vní�majú Č� esi a niečo iné to
znamenalo pre nás, Slovákov. Maďarsko nás
neprijalo ako štát, pretože vďaka nám sa stala z
vládnuceho štátu menšina. Pre Slovákov v tom
období� bolo najväčší�m prí�nosom rozví�janie
kultúry a školstva. Dokázali si vybudovať
svojbytný národ s Č� echmi.
V čom spočíval problém spolunažívania?
Vadilo Slovákom niečo?
Bolo tu cí�tiť isté napätie. Treba si uvedomiť,
že Č� esi boli väčší� národ. Môžeme to porovnať
naprí�klad s Juhosláviou, kde bol tiež problém
Chorvátov a Srbov. Museli sa však naučiť medzi
sebou nejako spolunaží�vať. Problém prvej
republiky bol v tom, že české elity si v Prahe
budovali centralistický štát a báli sa, že sa štát
začne trieštiť v podobe autonómie. Č� esi nám
nechceli uznať autonómiu (presadzoval to
Andrej Hlinka – Slovenská ľudová strana, pozn.
autorky). Treba sa vžiť aj do myslenia vtedajší�ch
českých politikov. Išlo o strach zo strany Č� echov,
že by sa štát rozpadol. Mysleli si, že je lepšie
Slovákov riadiť z Prahy ako autonómne.

Ako dnes vnímame vzťahy Čechov a
Slovákov?
Vzťahy s našimi susedmi sa postupom času
vyví�jali rôzne. Dnes už tí�, čo zažili spolužitie
s Č� echmi od vzniku republiky nežijú alebo
sú veľmi starí�. Stále sa hovorí�, že sme sa v
roku 1993 úplne rozišli, ale doteraz sa naše
vzťahy vyví�jajú tým správnym smerom, či už
v oblasti kultúry alebo športu. Dnes je veľmi
ťažké zhodnotiť, či naše osamostatnenie malo
priaznivý alebo negatí�vny dopad na našu krajinu. Podľa môjho názoru ale pred samotným
osamostatnení�m malo dôjsť k referendu, kde
by občania rozhodli namiesto politikov. Väčšina
z nás by bola za spoločný štát.

Tomáš Garrigue Masaryk s trojročnou
Evou Neugebauerovou v náručí. Podľa
tejto fotografie bola neskôr vyrytá vo
svete známa poštová známka.

foto: Eva Šoltísová, aktuality.sk

15

Rozhovor Jaroslav Demko - rektor KU

Jaroslav Demko: Technické odbory?
Citeľný progres zaznamenáme do štyroch rokov
Katolí�cka univerzita v Ružomberku má od augusta v úrade nového rektora. Je ní�m
enviromentalista a biológ Jaroslav Demko. Vo funkcii nahradil Jozefa Jaraba. Nový
rektor predstavil smelé plány. Na univerzite chce naštartovať nové programy,
stabilizovať počet študentov a zlepšiť ekonomickú situáciu. „Nebude to jednoduché,“
hovorí�. Porozprávali sme sa s ní�m, ako to chce všetko zmeniť?

Simeon Vass
redaktor

Marcel Vargončík
redaktor

Rektorom ste len krátko. Ako dosiaľ hodnotíte prvé
tri mesiace v úrade?
Je to obdobie veľkých zmien, pretože sa snaží�me univerzitu riadiť manažérsky, cez procesy. Veci, ktoré boli
dobre nastavené, sme samozrejme prebrali. Naopak veci,
ktoré neboli ideálne alebo sú nie celkom funkčné tak sa
sfunkčňujú alebo menia. Myslí�m si, že sme začali solí�dne.
Isto ste si všimli, že Katolí�cka univerzitav Ružomberkusa
stala signatárom Magna Charty Universitatum,prijali
sme základný dokument univerzity – štatút, profesor
z katedry biológie Eduard Bublinec dostal významné
ocenenie Fides et ratio, zorganizovali sme po prvýkrát
v histórii KU veľký celouniverzitný workshop pre
študentov aj pedagógov. Veľmi vážne výzvy sú ohľadom
počtu študentov, vedecká a publikačná výkonnosť.
Tempo je vysoké.

Aké sú to konkrétne tie funkčné a nefunkčné veci?
Pred akademickou obcou sme na spomí�nanom celouniverzitnommeetingu predstavili fakty o KU také,
aké sú, týkajú sa ani nie tak nižšieho počtu študentov,
ako ní�zkej vedeckovýskumnej výkonnosti. Keďže
však workshop bol o spolupráci a spolutvorení�, tak
sa vedci a výskumní�ci naštartujú k vyšší�m výkonom.
Podarilo sa nám riešiť aj problémy s ISIC kartami,
ktoré neboli akceptované u dopravcov – škoda, že tento
problém nebol vyriešený už skôr, teraz je predpoklad,
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že minimálne dve tretiny dopravcov nemajú s našimi
ISIC-mi žiadny problém. Pracujeme tiež na vytvorení�
mailových adries pre študentov.

Pre časopis Kuriér ste povedali, že vaše priority sú
aby KU bola uznávaná, moderná a kvalitná katolícka
univerzita, ktorá plní svoje poslanie. Myslíte si, že
v súčasností takou nie je?
Nehovorí�m, že neplní� svoje poslaniealebo nie jekvalitná
či uznávaná. Mám za sebou už mnoho rokov praxe,
myslí�m si preto, že dá sa stále posúvať–a to sa týka aj KU,
ktorá jednoducho, či chce, či nechce, musí� napredovať.
Aj človek sa neustále vyví�ja, či už po duchovnej, fyzickej,
spoločenskej stránke, vo svojom správaní�, ale aj z
pohľadu života. Niekde som zachytil, že už aj obyčajná
stagnácia znamená úpadok. Takže aby sme nestagnovali,
musí�me poznať naše rezervy a tie naprávať.

„Momentálne je našou najväčšou
slabinou nízka vedeckovýskumná
výkonnosť, ale to je problém dovnútra
univerzity a už ho riešime.”

foto: portalT2.sk

Rozhovor Jaroslav Demko - rektor KU

Už v programe ste deklarovali, že chcete navýšiť počet
študentov. Je to problém mnohých univerzít. Ako
konkrétne to chcete urobiť?
V prvom rade nechceme počet študentov ani tak zvyšovať,
ako skôr stabilizovať, aby ďalej viac neklesal.Nie je to
problém len náš, ale aj ostatných univerzí�t, a jeho riešenie
nepotrvá ani dni, ani mesiace, ale roky. Nedá sa to hneď.
Dôležité je, aby tu študenti našli priaznivé podmienky.
Myslí�m si, že škola má solí�dne vybavenie, tiež máme veľmi
moderný internát. Dôležitý je aj duchovný rozmer. Treba
uvažovať o nových odboroch, čo závisí� od pritiahnutia
nových pedagógov a budovania zázemia.

Chcete otvoriť diskusiu otvorenia technických smerov.
Kedy reálne môže univerzita tieto odbory otvoriť?
Predpokladám, že do štyroch rokov bude citeľný progres. Č� i
tu budú aj prví� študenti, to vám povedať s istotou neviem.
Všetko to bude závisieť aj od ekonomického rozvoja.
Nie je to úplne jednoduché a neviem ešte, aké zmeny nám
prinesie legislatí�va. Napriek tomu si myslí�m, že by nám
technické odbory pomohli.
Boli zrušené habilitačné programy. Plánujete ich
naštartovať?
Habilitačné a inauguračné programy sa nestratili, boli
len na dva roky pozastavené. V krátkej dobe by sa mali
vrátiť. Pokiaľ máme byť univerzitou, musí�me mať čo
najviac takýchto programov, pretože to tvorí� univerzitu.
Univerzita nie je univerzitou preto, lebo to má uvedené v
názve, ale preto, lebo má univerzitné poslanie: má robiť
kvalitný výskum, má mať tretí� stupeň vysokoškolského
štúdia – doktorandov. Jej ďalší�m znakom je skutočnosť,
že môže „vyrábať“ docentov a profesorov.
KU v Ružomberku má solídne materiálne a sociálne
podmienky. Je tu mnoho výborných pedagógov a
odborníkov. Napriek tomu u istej časti spoločnosti
má zlú povesť. V čom to tkvie?
Nemyslí�m si, že Katolí�cka univerzita má zlé meno. Raz sa
na mňa obrátil jeden vysokopostavený človek, kým som
bol len chví�ľu rektorom, že počuje o KU len kauzy, pritom
sám som nebol – a ani nebudem – ich súčasťou. Odpovedal
som mu: „To viete, je to ako to biblické: že vidia v našom
oku smietku a nevidia brvno vo svojom.“ Sú tu normálni
učitelia a študenti. Ako na každej inej univerzite alebo
vysokej škole.
Kdekoľvek idem, všade máme dobre meno, ale najťažšie
sa to presadzuje doma. Chcel by som docieliť, aby sme
si aj my sami vážili KU a túto vážnosť voči univerzite
odovzdávali ďalej.

„Buďme k sebe korektní, buďme k
sebe tvrdí a majme sa radi. Buďme
húževnatí. Každý študent je misionár.
Aký je študent, taká je škola, rovnako
ako aj učiteľ. Ideálne je, keď študenti
si navzájom medzi sebou vymenia
skúsenosti a povedia ďalej, poďte tu
študovať.”

foto: portalT2.sk
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Literatúra Slon na Zemplíne

Na Slovensko treba byť kritický,
no neodchádzať z neho
Keď reportér prináša príbehy z krajín ako Kosovo, Afganistan či Gruzínsko, mohlo by sa zdať, že Slovensko v
porovnaní s nimi nie je až také zaujímavé. Andrej Bán si ale myslí opak a ponúka nám jeho celkový obraz.
Alexandra Jurišová

A

ndrej Bán je novinár, fotograf a
reportér, no predovšetkým svedok.
V roku 2006, keď vydal fotografickú
knihu s názvom Iné Slovensko, sám sebe
sľúbil, že je jeho posledná. Našťastie, pí�sať
a fotiť neprestal, a tak vznikla druhá kniha
Slon na Zemplí�ne, v ktorej zaznamenáva
vlastnú cestu po Slovensku.
Obzvlášť sa venuje východnej časti krajiny, kde vraj nič nie je. Svoje kritické
postoje zdôvodňuje hneď v úvode, no od
písania ho neodradili ani negatíva, kvôli
ktorým má dôvod byť taký tvrdý. Naopak,
Slovensko berie ako výzvu a jeho záujem
oň je o to silnejší. Keď sa do parlamentu
dostala Kotlebova Ľudová strana Naše
Slovensko, založil s priateľmi iniciatívu
Zabudnuté Slovensko. Odvtedy pravidelne
organizuje diskusie o extrémizme naprieč
celou krajinou. Andrej Bán teda nie je
iba pozorujúci, ale aj aktívne diskutujúci
reportér. Vďaka tomu sa veľa dozvedá o
zmýšľaní ľudí v jednotlivých krajoch, čo aj
zaznamenáva vo svojej knihe.
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Jeho postoje sú jasne čitateľné, nie je
potrebné hľadať ich medzi riadkami. Miestami je sarkastický, svoje názory však
vyjadruje bez zbytočného zveličovania.

Podľa neho Slovensko bojuje s viacerými problémami, jedným z nich je strata
pamäti. „Naša krajina a naše pamiatky
pripomínajú prostitútky na krátkodobú
zábavu, bytosti zbavené dôstojnosti. A
môže to byť azda inak? Môžu byť vymierajúce Tatry zaplnené opäť pastiermi oviec?
Môže byť Štiavnica znovu plná baníkov,
tak ako v stredoveku?“ Nebojí sa kritizovať
a komentovať, čo možno považovať za
veľkú prednosť tejto knihy. Bez sentimentu tiež spomína na časy spred tridsiatich rokov, na Československo, keď
boli možnosti obmedzené a jeho bezinternetová novinárska práca náročnejšia.
Čitateľom ukazuje mnohé tváre Slovenska,
mapuje všetky jeho premeny.

Začína na východe, v Čiernej nad Tisou,
a končí v hlavnom meste Slovenska. Skrz
príbehy tiež spomína ľudí, ktorí žijú svoje
životy v malých dedinách, o ktorých mnohí
ani nevedia, pričom ich osudy zasadzuje
do kontextu spomínaného času a priestoru. Dotýka sa politiky, arizácie židovských
majetkov, mafie, homofóbie, emigrácie zo
a imigrácie do Slovenska.
Zdá sa, že po knihe od Martina M. Šimečku
Medzi Slovákmi, je toto ďalšia kniha, ktorá
je akýmsi negatívnym ukazovateľom
našich problémov a nedostatkov. Podľa
Bána totiž mnohí nepoznajú vlastnú krajinu a vo viacerých prípadoch už Slovensko nie je dostatočne atraktívne, aby tu
zostali.
Ak je možnosť, radšej sa uchýlia k „lepšej“
a jednoduchšej alternatíve. To však nie je
cesta ani riešenie.
Andrej Bán – Slon na Zemplíne, Absynt 2018

Ako sám tvrdí, dvadsaťtri kapitol jeho
knihy sú akýmsi „putovaním v čase a priestore“.

foto: Alexandra Jurišová

Literatúra Mengeleho dievča

Ak prežiješ Mengeleho,
prežiješ všetko
Obdobie druhej svetovej vojny stvorilo mnoho nezabudnuteľných
príbehov. Sú o statočnosti, viere, obetovaní, ale aj o zlobe, bezmocnosti a ponižovaní. Kniha Mengeleho dievča nám približuje
silnú spoveď, Violy Fischerovej, Slovenky židovského pôvodu,
ktorá po tom, ako prežila štyri koncentračne tábory, našla odvahu
a porazila nacistov.
Daniela Hujčáková

N

a začiatku prí�behu sa neocitáme
hneď v centre udalostí� druhej
svetovej vojny. Pomaly sledujeme vcelku
bezstarostný a radostný život pani Violy
Stern Fischerovej z Lučenca.
Autorka Veronika Homolová Tóthová
opisuje jej život pred vojnou, v kruhu
milujúcej rodiny a najbližších. V tom
čase šestnásťročná Viola, tak ako
každé mladé dievča, mala pocit, že sa
jej otvára svet. Prežívala svoju prvú
lásku mysliac si, že svet čaká len na to,
aby z jej rodného mestečka vybehla,
vyštudovala a nakoniec sa vydala.

Z dievčenských starostí, čo si vziať na
prvé stretnutie s vysnívaným chlapcom, sa situácia naraz zmení na oveľa
dôležitejšie starosti a trápenia. Príbeh
pokračuje opisom negatívnych spomienok a nálad, pripomína rozdelenie
Slovenska po Viedenskej arbitráži a
výrazné zhoršenie životných podmienok. Vytláčanie židovských obyvateľov,
odobratie majetku a následné deportácie Židov do vyhladzovacích táborov.
Viola bola ako dvadsaťdva- ročná spolu s rodinou deportovaná do tábora v
Osvienčime. Po následnej strate oboch
rodičov musela o svoj život bojovať
sama v doposiaľ neznámom prostredí.

Stala sa bezmocnou obeťou doktora
Josefa Mengeleho, ktorý rozhodoval o
živote a smrti. Jeho úchylkou však boli
najmä pokusy na ženách a dvojčatách,
so snahou vybudovať dokonalú rasu.

Týmito slovami pani Viola spomína
na najstrašnejšie zážitky: „Bola som
Mengeleho dievča. Jedna z mnohých,
ktoré museli zniesť jeho pokusy. Jedna
z mála tých, ktoré to prežili. A možno
som jediná, ktorá ho porazila – on a
jeho tím mi robili veci, po ktorých som
už nikdy nemala spoznať ten najväčší
dar – držať v náručí vlastné dieťa. Porazila som ich dvakrát. Mám dve skvelé
dcéry.“

Detailne opisované spomienky sú autorkou podané veľmi autenticky, má
jednoduchý štýl písania, ktorý však
pôsobí osobne, miestami až bolestne.
Viola Stern bola statočná žena,
ktorá za celé obdobie väznenia v
koncentračných
táboroch,
túžila
po slobode a hlavne chcela prežiť.
Dokopy v štyroch táboroch zažila pre
nás nepredstaviteľné chvíle, no práve
odvaha a sila jej pomohli prežiť. Príbeh
nám neposkytuje len širokú škálu
informácií čí faktov o minulosti, ale
zanecháva aj silnú emocionálnu stopu.
Hlboký a dlhotrvajúci dojem.

OPLATÍ SA ČÍTAŤ
Eva Borušovičová
Do plaviek
(Slovart, 2018)
Niektoré knihy
klamú obalom. Aj
táto evokuje leto,
no je možné čí�tať
ju v akomkoľvek
ročnom období� .
Ide o zbierku autorkiných textov o manželstve, rodičovstve,
no i politike či morálke. Väčšina z nich vás
presvedčí� o tom, že nemáte riešiť, čo hovoria
ostatní� a viac sa sústrediť na to, čo je pre
vás dôležité.
Alain Mabanckou
Rozbitý pohár
(Absynt, 2018)

N e o b y č a j n ý,
j e d n o u ve to u
napí�saný román,
ktorý oddeľujú
iba čiarky kvôli
ľahšej čitateľnosti
a prehľadnosti. Zo
začiatku sa vám
zdá, že sa na vás valí� hutný text, avšak už
po prvých stranách knihy zistí�te, že ľahko
kĺ�žete stranami. Odporúčam pustiť si k jej
čí�taniu Rock me baby od B. B. Kinga, zaiste
budete mať chuť lúskať si do rytmu, ktorý
vám udá sám autor.
Bea Uusma
Expedícia. Môj ľúbostný príbeh
(Absynt, 2018)

Kniha o polárnej
balónovej expedí�cii,
ktorá sa uskutočnila
na jar 1897, je
zároveň ľúbostným
prí� b ehom. Jej autorka neznáša zimu
a už vôbec nie je
dobrodruh. Napriek
tomu sa rozhodla, že
veľkú časť svojho života strávi pátraní�m
po troch mužoch, ktorí� sa za záhadných
okolností� nevrátili späť domov a zomreli
počas expedí�cie.
(aj)

foto: knihy.hladacik.sk, martinus.sk, absynt.sk
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Film Utøya, Pátranie

Utøya je o neutíchajúcom masakri v dejinách Nórska
Film Utøya nakrútený podľa skutočnej udalosti, ktorá zasiahla celé Nórsko a okolitý
svet, je tragickým príbehom mladých účastníkov letného tábora mládeže Nórskej
sociálnodemokratickej strany. Sfilmované dielo ukazuje násilie, ktoré nekončí.
Petra Laclaví�ková

L

etný deň, v jednej z najkrajší�ch krají�n
Š� kandinávskeho polostrova, sa zmenil
na hrôzostrašnú tragédiu v dejinách
Nórska. Ide o drámu nakrútenú formou
jedného dlhého záberu roztrasenou kamerou
bez hudby, z pohľadu 18-ročnej študentky
Kaji, ktorá sa stala súčasťou tragédie, pri
ktorej zomrelo 77 študentov. Kaju vo filme
stvárnila nórska herečka Andrea Berntzen.
Scenár filmu je vytvorený na základe
reálnych svedectiev a hlbokých rozhovoroch tých, ktorí celú tragédiu prežili.
Nórsky režisér Erik Poppe sa po siedmich
rokoch snažil priblížiť masaker v reálnom
časovom slede - od útoku až po príchod
polície. Nevytvoril historický dokument
o udalosti, ktorá sa stala v roku 2011, ale
ukázal divákovi priebeh celého utrpe-

nia z pohľadu študentov, ktorí netušia, čo
sa na chladnom ostrove deje. Nórskom
otriasli dve tragédie počas niekoľkých
hodín.V priebehu jedného dňa prišlo o
život 85 ľudí. Ešte predtým, ako na ostrove Utøya (vzdialený od hlavného mesta
Nórska len 40 km) zaútočil politický aktivista Anders Behring Breivik. Oslom
otriasla explózia, ktorá si vyžiadala osem
obetí a mnohí ďalší boli zranení. Výbuch
v centre Osla zapríčinila bomba v aute. Po
hrôzostrašnom atentáte nasledoval ďalší
Breivikov útok, ktorý režisér sfilmoval do
podoby neutíchajúceho masakru.
Situáciu vystihol zmätkom vo filme –
študenti celý čas utekajú pred niečím, čo
nevidia a snažia sa nájsť si úkryt. Pravicový extrémista trpiaci paranoidnou
schizofréniou chcel vystrieľať všetkých

564 účastníkov letného tábora mládeže vo
veku 14 až 18 rokov. Spolu s mladou Kajou
si nič netušiaci študenti užívajú táborisko a
prichádzajúce leto, keď sa zrazu ostrovom
Utøya začne šíriť strach študentov, krik a
panika z výstrelov. Vyplašení teenageri nič
netušia, z diaľky počujú len hlasné výstrely
a ich ozveny, ktoré neutíchajú. Študenti na
ostrove nenachádzajú žiaden úkryt- na ostrove naďalej strieľa šialený muž oblečený
v policajnej uniforme.
Kaja v panike a v snahe prežiť hľadá svoju
mladšiu sestru. Boj o prežitie trval takmer 90 minút. Divák mal pocit, že sa stal
súčasťou neutíchajúceho šialenstva na mieste, z ktorého sa nedalo uniknúť, a tak sa
film zdal veľmi dlhý. Jednou z jeho zaujímavostí je, že ani jedenkrát nezaznelo meno
útočníka a vraha.

Zúfalé pátranie po nezvestnej dcére z obrazovky
Ak ste mali v poslednej dobe pocit, že všetky filmy sú len prvoplánovým režisérskym
počinom a ich dej vás už ani nedokáže prekvapiť, pozrite si Pátranie.
Anna Zábojní�ková

C

hcete si niečo pozrieť. Lenže čo?
Nadchádza čas výberu. Pozeráte si
hodnotenia, ocenenia, režisérov, no
najväčšiu váhu prikladáte žánru, prí�behu
a hercom. Hodina je fuč, no vaša túžba
prahnúca za filmom nehasne. Nastala zhoda.
Vybrali ste si Pátranie (Searching, 2018) a
je dobré, že ste sa k nemu dopátrali.

„Obrazovkový“ experiment uspel

V úvodných minútach zaváhate a vašu
pozornosť si získajú skôr pukance. Stane
sa tak preto, lebo na podobné spracovanie filmu ešte nie ste zvyknutí. Režisér
Aneesh Chaganty zaexperimentoval a
ukázal, že vyrozprávať film cez obrazovku
počítača nemusí byť až tak na škodu. A
nemýlil sa. Po chvíli sa nebudete vedieť od
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filmu odtrhnúť a pri posledných minútach
budete chcieť, aby pokračoval ďalej.

Hlavnými postavami sú členovia rodiny. Na začiatku filmu vám ukážu svoj
život celkom netradične - cez sociálne
siete. Množstvo videí, ale predovšetkým
fotografie z najdôležitejších okamihov
ich života, vás po čase vtiahnu do deja.
Začnete ich poznať a mať radi, akoby
boli súčasťou vašich životov. Režisér však
potrebuje emócie, a tak do trojčlennej
rodiny príde na návštevu smrť.
Presne vtedy príbeh ešte len začína.

Nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá
Hlavným nástrojom hľadania sa stane
dcérin notebook. Otec však nevypátra len
polohu dievčaťa, ale aj jej tajomstvá. Tie
ho desia, no najviac je sklamaný sám zo

seba, pretože zisťuje, že ju vôbec nepozná. Onedlho pochopíte, že dej sa nedá
predvídať.

Zúfalému otcovi pomáha aj polícia. Keď
neskôr o zmiznutí informujú aj média, o stratenej Margot vie zrazu široká
verejnosť. Napätie vrcholí, vám však stále
niečo nesedí.

Na celom filme je najzaujímavejšie to, že
sa v ňom dá čítať medzi riadkami. Každý
si z neho vezme odpoveď, ktorá mu najviac zapasuje do vlastného života. Pochopíte, že vo vzťahoch je najdôležitejšia
komunikácia. Pretože, ak človek začne
potláčať city, niečo sa v ňom definitívne
zmení. Po skončení filmu sa vo vás začnú
otvárať nevypovedané kapitoly vašich
životných príbehov.

Film Po čom muží túžia

Otrepané filmové klišé
zachraňujú vtipné dialógy

OPLATÍ SA VIDIEŤ
The Post: Aféra v Pentagone (2017)

Romantická komédia Po čom muži túžia sa na mužský
svet pozrela z celkom iného pohľadu, než by ste čakali.
Patrik Havran

Ú�

vodné scény novej českej komédie
nasvedčovali tomu, že najbližší�ch
deväťdesiatpäť minút sa budeme
pozerať na vtipné scény z večného súperenia medzi mužmi a ženami, pričom
zistí�me, čo vlastne chlapi reálne od života
očakávajú. Témy, kto je lepší� v šoférovaní�,
či prečo muži zabúdajú na niektoré veci
a ženy si zas všetko dokonale pamätajú,
ožili už na začiatku filmovej sní�mky.
„Ako môže pánskemu magazínu šéfovať
žena? Veď ženy len ťažko rozumejú nám
mužom,“ zamýšľa sa filmový Karol v podaní Jiřího Langmajera po tom, ako ho
z postu šéfredaktora vyšachuje mladá
a krásna Leona, ktorú stvárnila Táňa
Pauhofová.

Svoju výpoveď išiel Karol zapiť do miestneho pohostinstva. Podobne by konala zrejme väčšina mužov. Posilnený
väčšou dávkou
alkoholu zahlásil, že chce byť ženou.
Vraj oni majú oproti mužom oveľa ľahší
život. Nuž, keď si to teda myslí, nech
si to aj skúsi, a to rovno na vlastnej
koži. Stačilo sa so svojou túžbou zveriť
záhadnej veštici Zoltane. Ráno sa Karol
prebúdza ako hlavná postava komédie
Karla v podaní herečky Anny

Polívkovej. Sled vtipných scén odrazu
naberá ešte rýchlejší spád než doteraz.
Divák postupne zisťuje, že názov filmu
je mätúci a po čom muži skutočne túžia,
sa nedozvie ani zďaleka. Hlavnou dejovou líniou je totiž premena chlapa
na ženu. Dokáže muž lepšie pochopiť,
ženský svet, ak sa stane jednou z nich?

Napriek tomu, že sa jednoduchý dej
vyvíja úplne iným smerom, než divák v
sále očakával, treba uznať, že ide o humorom nabitú komédiu s veľmi vtipnými dialógmi a situáciami. Humor do
deja vniesla najmä postava Karly, ktorá
sa dokonale vžila do svojho nového
života. Postupne sledujeme, ako sa musí
vyrovnať so svojim novým vzhľadom,
avšak najviac nás zaujíma to, ako si poradí so životom v ženskom tele.

Najmä ku koncu filmu môžeme vidieť
ako Karla už ani nedúfa, že sa raz opäť
stane Karolom. Akoby sa zmierila so
svojim osudom. V premenu už nedúfa
ani divák, ktorému môžu v hlave víriť
myšlienky, ako asi skončí život Karly,
respektíve Karola. A práve v tej chvíli sa
na scénu znovu dostane mágia. Stane sa
z Karly znovu Karol alebo bude kliatba
pokračovať aj naďalej a zostane navždy
uväznený v ženskom tele?

Režisér Steven Spielberg opäť dokázal, že je
v skvelej forme. Film predstavuje pravdivý
prí�beh novinárov z denní�ka Washington
Post a The New York Times, ktorí� sa museli
postaviť na stranu pravdy a zverejniť tajné
dokumenty – Pentagon Papers. A hoci ich to
mohlo pripraviť o kariéru a osobnú slobodu,
nebáli sa riskovať.
Zrodila sa hviezda (2018)

O najväčšie prekvapenie roka sa postaral
Bradley Cooper, ktorý svojich fanúšikov
presvedčil, že je dobrý režisér a navyše
aj herec, ktorý vie spievať. Okrem neho si
vo filme zahrala vedľajšiu hlavnú postavu
speváčka Lady Gaga. Obaja nám ukázali prí�beh
lásky, slávy, ale aj pádu.
Taguj (2018)

Máš to! Presne takto sme sa kedysi ako malí�
hrávali na naháňačku. V tomto filme ju hrajú
piati najlepší� kamaráti, aj keď škôlkarské
obdobie majú už dávno za sebou. Film je
natočený podľa skutočnej predlohy a ukazuje
nám, aké silné puto sa dá vytvoriť medzi
priateľmi, ktorí� kvôli hre riskujú nielen svoju
prácu, ale aj vzťahy.
(az)
foto: kinousmev.sk, kinopuchov.sk, filmkult.refresher.sk, biography.com
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Hudba Z. Smatanová, David Guetta

Zuzana Smatanová na turné oslávila pätnásť rokov na scéne
Patrik Havran

Z

uzana Smatanová tento rok vydala šiesty štúdiový album
Echo, na ktorý fanúšikovia čakali dlhých sedem rokov. V
druhej polovici novembra spromovala CD aj
na celoslovenskom Echo tour. Dvojalbum Echo
vyšiel vo vydavateľstve Spinaker a za album
zí�skala platinovú platňu už po pár týždňoch
predaja. „Vôbec som to nečakala, práve pre
dnešný trend streamovací�ch služieb. Veľmi som
sa potešila, že existujú ľudia ako som ja, ktorí� si
stále kupujú klasické CD a chcú si prelistovať
booklet s textami,“ povedala Smatanová pre
časopis Zumag.

Originálna súťaž o vstupenky
Zuzana zároveň spustila aj originálnu súťaž o
vstupenky na turné. V každom meste, kde bol
odohraný koncert, schovala lí�stky do červenej tuby. Cez sociálne
siete potom záujemcom našepkávala, kde ich majú hľadať. Kto ako
prvý tubu našiel, zí�skal dve vstupenky na koncert v danom meste.
„Ukryť vstupenky do tuby bol môj nápad, čí�m som chcela zapojiť
svojich fanúšikov do pátracej hry. Ja sama som hravý človek a

zisťujem, že nie len ja. Ľudí� to hľadanie veľmi baví� a je to veľká
zábava,“ uvádza speváčka.

Echo tour
Gro programu tvorili piesne z albumu
Echo, no odohraté budú i staré známe hity.
„Samozrejme, bez nich by to nešlo. Chcela
som, aby si ľudia so mnou zaspievali aj to,
čo odo mňa poznajú najlepšie. Verí�m, že to
nebol pre divákov iba hudobný zážitok, ale
aj vizuálny. Zobrali sme so sebou i veľkú
techniku a LED obrazovku.“ Súčasťou
každého koncertu bola aj autogramiáda,
keďže speváčka chcela stretnúť osobne
všetkých tých, ktorí� si ju prišli vypočuť.

Jesenné turné bola zároveň aj oslava pätnásteho výročia pôsobenia
Zuzany v hudobnej sfére. „Svoje výročie na scéne oslavujem
nielen novým albumom, ale aj turné. Chcem si túto oslavu užiť
s fanúšikmi naplno, aby vedeli, že mi na nich záleží� a som im
vďačná, že ma už tak dlho sprevádzajú,“ dodáva na záver.

7: Nový Guettov album má dve tváre
Jana Matiašová

K

eď ste mladší�, nedokážete si prestaviť, že niekde strávite
chví�le osamote. A čí�m viac vám pribúdajú roky, tým to pre
vás začí�na byť prirodzenejšia činnosť. Asi takto by som začala
opisovať nový album Davida Guettu s názvom 7. Rôznorodosť
na každú prí�ležitosť. Č� i cestujete osamote v
autobuse alebo inom dopravnom prostriedku,
až po samotu, ktorú trávite v kaviarni alebo
reštaurácii.
Prvá pesnička automaticky nakukla do
prvých priečok celosvetových hitparád.
Don’t Leave me Alone je celkom trefný názov k mojim predchádzajúcim vetám. Ale je
to v poriadku, pretože text vás vtiahne do
pohodovej atmosféry presne tej veľmi klišé
situácie. Ako pozeráte na upršaný svet okolo seba v bezpečí autobusu. Samozrejme,
pokiaľ nejdete MHD, do ktorej tak trochu
kvapká. Aj to stáva slovenským prepravcom.

Ďalšou piesňou, ktorá stojí za zmienku, je hneď jej susedka s
názvom Battle. Tak trošku sa vám tu miešajú pocity. David na
nej spolupracoval so speváčkou Faouziou – okrem jej mena je
mätúce aj to, kto to vlastne je. Tretia v poradí je hneď skvostná
Sia a jej Flames. Tá sa objavuje aj v poslednej pesničke, ktorá
22

prvú polovicu uzatvára názvom Light Headed. Presne ten typ
hudby chcete počúvať, keď sa rozhodnete, že namiesto taxi alebo MHD vezmete nohy na plecia a vychutnáte si okolitú krajinu.
Samozrejme, nesmie chýbať čiapka, šál, kapucňa, nejaké tie
otepľovačky a rukavice, aby ste smerom na vianočné trhy aj k
tomu punču došli. Nejdem však menovať
všetky pesničky, za zmienku stoja možno
názvy ako I am That Bitch, Drive alebo
Motto – tie nie sú až tak počúvateľné ako
ich ostatné susedky.
Medzi top-ky patria okrem vyššie spomenutých aj pesničky ako 2U s Justinom
Bieberom (áno chlapci, to je presne ten
videoklip s takmer polovicou Victoria’s
Secret modelkami), Say my Name v spolupráci s neuveriteľnou Bebe Rexhou, Like I
Do s neskutočným Martinom Garrixom
(je to môj rovesník a je populárnejší
ako Putin už od svojich sedemnástich)
alebo Para Que Te Quedes s J Baldvinom. Druhá polovica albumu poteší jedine nadšencov house
music, ktorá nemusí byť počúvateľná pre každého. Album
7 je niečo, čo kombinuje každý žáner, na aký človek pomyslí.
Preto je na precítenie tohto skvostného mixu z rúk obľúbeného
francúzskeho DJ-a najlepšia samota.
foto: davidguetta.com, zuzanasmatanova.sk

Hudba Para

Najskôr bolo doma dobre,

dnes je naša krajina bezodnou priepasťou

OPLATÍ SA POČUŤ
I.M.T Smile
Budeme to stále my (2018)

To, že si definitívne zostarol, pochopíš až vtedy, keď zistíš, že skupina Para je
na scéne už 22 rokov. A hoci hlavne zabáva, cez piesne vie aj čo-to skritizovať.

Š�

Anna Zábojní�ková

tí�ty hôr sa sebavedomo vypí�najú k
nebesiam. Priezračný potok sa valí�
dole úbočí�m, spomedzi ktorého semtam vykúkajú smreky či borovice. Typickú
harmóniu slovenskej krajiny narúša
dievčatko, ktoré zbiera kopu odpadkov.
Pozmenený obraz slovenského maliara
Jána Grotkovského na obálke šiesteho
albumu skupiny Para zrkadlí� spoločnosť,
v ktorej žijeme.
Medzi stáda jeleňov a aleje stromov
Mladý človek má prirodzenú tendenciu zabávať sa. Ak však prekročí prah
dospelosti, vyzrie. Ak sa ešte posunie
o pár rokov vpred, začína premýšľať
o spoločnosti a živote. Po zábave už
toľko neprahne, no baviť sa neprestáva.
Presne tak by sa dala opísať životná
cesta poprockovej kapely Para. Hoci je
na hudobnej scéne dlhých 22 rokov a
hudbu určite nechce zavesiť na klinec.
Po šiestich rokoch totiž vydala šiesty
album – Našou krajinou (Hrabe Industries, 2018). Povestné „doma dobre“ už
však s fanúšikmi nekričí.
V rovnomennej skladbe si s chalanmi z
Bratislavy zaspievala aj Jana Kirchner.
Pieseň však neponúka, aby ste si pod
pódiom vytancovali dušu. Pozýva na
pokojnú prechádzku, počas ktorej obídete zablúdené zvery a nájdete nespojené brehy. A hoci je melódia pokojná,

lomcujú vami emócie. Pieseň pomedzi
riadky našepkáva, že sloboda krajiny
závisí na ľuďoch, pretože je v každom z
nás.
Nie je to len o koncertoch v halách,
ale aj v našich hlavách
Na albume sa nachádza dvanásť skladieb, niektoré poznáme aj z predchádzajúcich počinov. Legendárna
pieseň Abstinent už nemá nádych
flegmatizmu. Pred jej začatím najskôr zaznie hlas ženy, ktorá prežila
holokaust. Lýdia Pivarčiová je nejedným príkladom toho, že Para už dávno
nie je kapela, ktorá len zabáva, ale núti
tiež premýšľať. Na svoje si prídu aj milovníci temperamentnejšej hudby. Para
sa opäť spojila s rómskym folklórom a
nahrala ďalšiu pieseň so Sendreiovcami
Hej, Romale. Pre citlivejšie duše ponúka
piesne Svadobná či Linda. Ak však máte
pocit, že Para prezliekla svoj kabát, ste
na omyle. Spevák Tomáš „Lasky“ Šedivý
má aj po rokoch rovnaký pivný pupok a
stále račkuje.

Svoju
nezbednícku
roztopašnosť
nezaprie ani vtedy, keď sa bez ostychu
vrhá do davu na vystreté ruky fanúšikov.
No keď sa zrazu počas koncertu stratí z
pódia a zacítite jeho spotené, no hrejivé
objatie, definitívne viete, prečo sú koncertné sály plné a prečo poznáte všetky
ich piesne.

Naposledy nám Prešovčania ukázali, ako im
to ladí� s folklórom, no v jedenástom albume
ponúkajú viac. K vydarenej spolupráci si
pozvali rôznych umelcov, vrátane rapera
Kaliho, speváčky Szidi Tobias či Michala
Malátneho z českej kapely Chinaski. Ich
piesne sú preto nežné, no prekvapivo aj
rapové či rock’n’rollové.
Avril Lavigne
Head Above Water (2018)

Určite ste sa mnohí� pýtali, prečo z hudobnej
scény zmizla táto talentovaná blondí�nka. Keď
však po piatich rokoch ohlásila svoj comeback
novinkou Head Above Water, všetkým to
zrazu bolo jasné. Kanadská speváčka celý
čas bojovala s lymskou boreliózou, ktorá sa
stala hlavným motí�vom na napí�sanie rokmi
očakávanej skladby.
Ewa Farna
Málo se známe (2018)

Č� eská speváčka poľskej národnosti
opäť potvrdzuje, že má rada tanečnú a
rytmickú hudbu. Na svojej novej skladbe
spolupracovala aj s poľským producentom
Piotrom Rubikom, a tak niet divu, že ju opäť
prespievala aj do poľštiny. V piesni hovorí�
o dnešných ľuďoch, ktorí� sú zahľadení� do
svojich vlastných životov a ignorujú kontakt
s okolitým svetom.
(az)
foto: gregi.net, youtube.com, studybreaks.com,
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Šport Biatlonistka Laura Chovanová z PF KU

Biatlon je čoraz viac o peniazoch, nie o radosti
Tri roky pretekala za juniorky a kadetky v reprezentačných farbách
Slovenska. Momentálne študuje pedagogiku na Katolí�ckej univerzite
v Ružomberku. Keď s biatlonom skončí�, rada by bola učiteľka alebo
ochranárka prí�rody. Laura Chovanová.

Marcel Vargončík
redaktor

Juraj Janoťák
redaktor

U

ž od útleho veku bol jej život úzko spätý so
športom. Jej rodičia sa aktí�vne venovali tomu
najpopulárnejšiemu u nás – futbalu. A Laura
strieľala, prihrávala a naháňala loptu, kde sa len dalo.
Pochádza z malebnej dedinky Liptovská Porúbka, za
ktorú si v prípravke čo-to zahrala. Napriek tomu pri
futbale dlho nevydržala a ako desaťročná si prvýkrát
zapla lyže.

Prvé preteky na ,debni’

Osudové bolo stretnutie s riaditeľkou školy. „Keď
som bola „štvrtáčka“, stretla som riaditeľku Konupkovú a pýtala som sa, že kedy začne futbalový
krúžok. Ona povedala, že sa neotvorí. Ale navrhla mi,
či nechcem skúsiť bežecké lyžovanie,“ spomína Chovanová, ktorá musela ešte doma prehovoriť rodičov,
aby jej to dovolili. Laura už od začiatku potvrdila, že
má talent, entuziazmus a chuť pretekať. Polroka sa
intenzívne pripravovala na prvé preteky, ktoré boli
na Štrbskom plese. A výsledok? V svojej kategórii
prípravok obsadila 2. miesto. Odvtedy Chovanovej
lyžovanie učarovalo a všetku energiu obetovala pretekom a tréningu. V žiackych kategóriách trikrát ovládla celý rebríček bodovania.

V reprezentácii na tabletkách

S navoskovanými lyžami a s puškou na chrbte
naznačila potenciál, čo si všimli aj funkcionári na
zväze. „Snívala som o reprezentácii, čo sa mi splnilo v
roku 2015. Mala som vtedy 15-rokov,“ opisuje Laura,
ktorá v drese s dvojkrížom na hrudi pretekala v kategóriách: kadetky a juniorky.

O reprezentáciu ešte zabojuje

Rodáčka z Liptova v sezóne 2018/2019 už nefiguruje na súpiske národného tímu. Zo zväzu ju nikto nekontaktoval. Hlavné príčiny sú zranenia a štúdium.
„Príliš ružovo to nevidím, urobila som chybu, že som
nešla študovať do Banskej Bystrice. Mohla som byť
bližšie pri zväze a tréneroch. Školu som si vybrala,
pretože začínam svet vnímať už aj duchovne. Šport
nie je všetko. Pre niečo to bolo dobré, že som išla do
Ružomberka a nie do Banskej Bystrice. Biatlon ide
dole vodou. Je to len o peniazoch, nie o radosti. Proste
musíš,“ vysvetlila 21-ročná biatlonistka. Momentálne
je v tíme ŠK Liptov a o šancu opäť reprezentovať sa
ešte pobije. „Ak sa mi v zime na niektorých pretekoch
na Slovensku podarí urobiť dobrý výsledok, môžem
sa dostať naspäť do reprezentácie. Otvorili by sa mi
dvere na kontinentálny šampionát IBU Cup,“ hovorí
Laura Chovanová pred novou sezónou.

Keď sa to v biatlone nepodarí...

Mladá lyžiarka si uvedomuje, že biatlon nie je na
celý život. Nechce nič podceniť, preto má v talóne
niekoľko scenárov do budúcnosti. Momentálne
študuje pedagogiku v kombinácii biológia a geografia.„Ak pôjde všetko podľa plánu, rada by som bola
učiteľka. Naša rodina žije duchovne. Vo farnosti existuje ERKO, takže som aj animátorka pre detí, čo ma
tiež napĺňa. Ak by mi učiteľstvo nevyšlo, mám rada
prírodu. Rozmýšľam nad tým, že by som sa stala
ochranárkou,“ dodala Chovanová.

Už v reprezentácii Slovenska Laura Chovanová toľko
dôvodov na radosť nemala. Do cesty sa jej priplietli
zdravotné príkoria. „Vymenili sa mi viacerí tréneri.
Zrejme si o mne nezistili toľko informácii, koľko by
si mali,“ hovorí študentka Katolíckej univerzity v
Ružomberku a pokračuje. „Výsledkom toho bolo, že
koncom roka 2016 sa mi stal úraz, mala som presilenú holennú kosť a doteraz mám bolesti. Od tohto
momentu až dva roky som bola na tabletkách. Nemala som takú záťaž, akú by som potrebovala. Mala som
len ľahké tréningy a preto sa mi nedarilo dosiahnuť
výraznejší výsledok.“
Chovanová sa podrobila viacerým zdravotným
vyšetreniam, ktoré nič nepotvrdili. „Lekári nevedeli
povedať, čo mám s nohou. Napriek tomu mi bolo
oznámené, že mám skončiť,“ ozrejmila Laura, ktorá
vyštudovala Strednú školu lesnícku v Liptovskom
Hrádku.
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foto: archív Laury Chovanovej

Šport Psie športy

Športy nielen pre ľudí
Existuje veľa psí�ch športov. Niektoré sú známe viac, iné menej. Výhoda
spoločných aktiví�t s vašim psom je najmä v spoločne strávenom čase,
ale aj v rozví�janí� zmyslov. Každý šport sa zameriava na iné, a preto sme
pre vás vybrali tie najzaují�mavejšie.

A

k máte dobrú kondí�ciu, mali by ste poznať
najmä agility, dogfrisbee, dogdancing, mushing,
dogtrekking či coursing. Na psychickú a logickú
vyťaženosť je zameraná naprí�klad obedience.

Beh cez prekážky (Agility)

Pes musí povelmi za doprovodu psovoda prekonať
rôzne skoky, kladiny, tunely či slalom za čo najrýchlejší
čas a v správnom poradí. Zvládnutie parkúru hodnotí
rozhodca bodovo. Trestné body získava pes za vynechanie prekážky alebo za jej zhodenie. Tento šport zvládne každé plemeno aj kríženec. Prekážky sa výškovo
prispôsobujú veľkosti psa.

Tanec so psom (Dogdancing)

Naučiť ho základné povely, pridať triky a to všetko
zladiť do rytmu hudby. Potom stačí už len predviesť čo
najkrajšie a najzaujímavejšie predstavenie divákom.
Pri tvorení tanečného príbehu je dobré myslieť aj na
emóciu. Tento šport je rozšírený a obľúbený po celom
svete. Jeho výhodou je, že sa mu môžu venovať ako
dospelí, tak aj malé deti a užiť si zábavu so svojím
štvornohým priateľom.

Jazda so psím záprahom (Mushing)
Dostávame sa k športu, ktorý je vhodný najmä pre
severské plemená a vyžaduje pravidelné tréningy,
aby sa zviera dostalo do kondície. Okrem klasického
záprahu saní, môžete trénovať na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežke alebo lyžiach. Napríklad v
Zuberci na Orave sa každoročne konajú preteky psích
záprahov.

Hádzanie tanierom (Dogfrisbee)

Nie je to len hra medzi ľuďmi. Alex Stein predviedol
dogfrisbee prvýkrát na basketbalovom štadióne v
Amerike, čím sa zrodil tento psí šport. Na Slovensku
je zatiaľ len v začiatkoch, no aj tak už máme našich
reprezentantov na majstrovstvách sveta. Súťaž je
rozdelená na disciplíny. Pes musí zvládnuť rôzne
stupne náročnosti a chytať disky aj v akrobatických
kúskoch. Dôraz sa kladie aj na jeho bezpečnosť.

Martina Kolejáková
redaktorka

Turistika so psom (Dogtreking)

Taktiež ide o vytrvalostný šport. V časovom limite a často aj v ťažkom teréne sa prekonáva veľká
vzdialenosť. Pes si tak rozvíja orientačné schopnosti. Medzi človekom a psom ide o dokonalú súhru a
závislosť jeden na druhom. Na Slovensku sa organizujú menšie aj väčšie preteky. Tento šport je vhodný najmä pre plemená, ktoré sú na to stavané a majú výdrž.
Napríklad pastierske psy, severské psy a iné.

Beh za návnadou (Coursing)

Pri tomto športe zviera beží kratšiu vzdialenosť, obvykle 500 – 1000 metrov. Pomocou navijaka je pred
psom ťahaná živá alebo umelá návnada, ktorú sa
snaží uloviť. Musí prekonať rôzne prírodné alebo aj
umelé prekážky. Body získava pes za rýchlosť, odvahu,
obratnosť a na záver je dôležitý aj zákus do návnady.
Ide vlastne o umelo vyvolaný lovecký pud zvieraťa. Aj
vďaka tomuto športu sa už domestikované poľovné
plemená môžu vracať k svojmu pôvodnému zámeru
pri šľachtení – lovu škodnej zveri.

Vysoká škola poslušnosti
(Obedience)

Nejde len o základný výcvik,
ktorý by mal mať zvládnutý
každý pes, ale o správnu motiváciu a nadšenie pri vykonávaní jednotlivých príkazov. Správnym základom je,
aby to pre zviera bola hra.
Musí zvládnuť desať cvikov v
rôznych stupňoch náročnosti.
Trénuje sa bez vodidla a vo
vyčlenenom priestore. Tento
šport učí majiteľov správne
motivovať svojich psov.

foto: Tomáš Čontofalský, Zmysel života n.o.
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Fejtón

Venčenie pohárov
Jana Matiašová

Mnohí� to poznáte. Chcete si cez leto popri škole privyrobiť, ale
keďže niektoré pozí�cie sú vhodné len pre absolventov vysokej
školy s dvojročnou praxou, skončí�te v gastronómii. Č� ašní�k je veľmi
náročná robota. Nielen fyzicky, ale aj psychicky. Toľko hlúpych ľudí�
na jednom mieste za taký krátky čas vás donúti zamyslieť sa nad
vetou: „Keby si sa lepšie učil...“.
Rána sa začí�najú ešte v pohode. Prí�de pán v stredných rokoch a
vypýta si „expresso“. Už výslovnosť čašní�kovi napovedá, že ide
o veľmi špeciálny nápoj. Inými slovami, jedna noha tam, druhá
naspäť. Partnerka si samozrejme vypýta „latéčko“ s extra mliekom.
To je, ako keď si dáte lyžicu granka a zapijete ju polovicou krabice
mlieka. Ale však donesiete, je to vaša práca a zaúčtujete aj „extra
mliečko“, ktoré si pani prilieva.

Po obede prichádza ďalšia várka. Ak robí�te v kaviarni, toto je vhodná
doba na „raw, bio, eko, paleo“ a iné slová, ktoré neznamenajú ani
veterní�k, ani krémeš. Á� no, hádate správne – baba, ktorá vyzerá, ako
keby ju do pusy doští�pali včely, takže si nie ste istý, či tú slamku
naozaj potrebuje (váš mozog okupujú predstavy, ako asi bude
cez také ústa piť), si pýta ten nový eko (?!) koláčik z prí�rodného
ovsa. Ako dobytok sí�ce nevyzerá, ale správa sa tak, a tak pre istotu
zavoláte do Greenpeace (nech potvrdia pravosť eko koláčika) a s
úsmevom, podotýkam rukami, ktorými ste doteraz hladkali toho
chutného psí�ka vonku, naloží�te koláčik.

Vypýta si k tomu „dve decká ví�nečka“, ale sladkého, ružového. Ona je
ví�nkarka už dlhé roky. Vaša mentalita ale v tejto spoločnosti klesla
trochu nižšie a, samozrejme, namiesto ružového sladkého nalievate
ružové polosuché. S malou dušičkou, že si to vypijete sami (však
po štyroch „deckách“ je ví�nkarom každý), to donesiete ku stolu a
s gráciou podávate. Ochutná. Zadrží�te dych. Arogantne sa usmeje
a povie, že ona vedela, čo chce. Hlavne, že farba sedí�.

Večer býva pestrý. Ví�no sa kupuje po fľašiach a vyberajú sa najmä tie
z iných krají�n. Situácia – pán si vypýta ví�no z Austrálie. Donesiete
mu – aj jeho partnerkám (kdo umí�, umí�) – celý servis a začnete
nalievať. Krik. Držanie za ruku a následné výčitky, ako je možné,
že keď si pýtal ví�no z Austrálie, je tam anglická vlajka. Č� i si úplne
blbá a neučili ťa geografiu. On predsa v Austrálii bol a tá nemá
nič spoločné s Britániou. Vy sa usmejete a po namáhavom dni
si neodpustí�te poznámku v zmysle, že samozrejme nemajú nič
spoločné. Až na kráľovnú, podobnú vlajku, a to, že Austrália je
bývalá britská kolónia.
S úsmevom odchádzate a podávate šéfovi menovku. Je to jeho
kamarát, teda nikto inteligentnejší� v miestnosti nie je, a vám aj tak
tých 12 hodí�n stačilo. Do konca života určite.

Večer otvorí�te svoju diplomovú prácu, pobozkáte fotku školiteľa a
všetky knihy v angličtine. A zaspávate v objatí� USB kľúča s tézami
na štátnice.
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foto: Alexandra Jurišová

Foto eseje

Dnešný svet je veľmi
uponáhľaný, a tak sa

skúsme aspoň na chví�ľu
pozastaviť. Nádych.
Výdych. O nič nejde.

Sloboda znamená
zodpovednosť,
preto sa jej väčšina
ľudí bojí.

Daniela Hujčáková
redaktorka

(George Bernard )

Každý z nás má v živote
kapitolu, ktorú nechce
čí�tať nahlas.

foto: Daniela Hujčáková

