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Drahí prváci,

v prvom rade vás vítame na našej škole, ktorá bude teraz, pri pohľade na rozvrh, vašim 
druhým domovom.
Zbierajte vedomosti, zapájajte sa do školských aktivít, spoznávajte nových ľudí – budete 
s nimi totiž niekoľko rokov okupovať auly, knižnicu, jedáleň – a budú vašim neoceniteľným 
prínosom pri testoch a skúškach, ktoré si oni sami už prežili. Keďže začínate a ste tu noví, 
nebojte sa skúšať! Ak vás zaujme na nástenke leták, na ktorom bude oznam o nábore 
do študentského časopisu, do študentského klubu alebo aikida, neváhajte. Za pár zlomenín 
to určite stojí! Voľný čas nemusíte teda tráviť iba každodenným opíjaním sa, existuje viac 
spôsobov ako narušiť študijnú rutinu.
Vitajte v škole, do ktorej investujete nielen svoj čas, ale aj peniaze, takže sa pripravte aj na to, 
že najbližších pár rokov budete počúvať poznámky o „kupovaní titulov“, rôznych mäsitých 
výrobkoch (tlačenka), či závisti zo strany štátnych kolegov márne sa snažiacich zapísať si 
predmet do AIS-u.
Nenoste si na prednášky laptopy iba pre to, aby ste mohli byť na facebooku, vaše fotky zo 
včerajšej párty možno nezaujmú spolužiaka, ktorý sa svoju roztrieštenú pozornosť snaží 
sústrediť na pedagóga.
Ak bývate na internáte, nekričte či nespievajte v noci opitý z okna. Okrem toho, že môžete 
veľmi rýchlo nachladnúť, elánovská hitovka „Kaskadér kaskadér, skočil do čiernych dvier“ 
môže pod vami spôsobiť nezvyčajnú aktivitu.

Ďalšie užitočné rady nájdete v našej Prvákovej lekárničke, ktorú sme pripravili špeciálne pre 
vás. Vitajte na PEVŠ. Pohodlne sa usaďte, strávime spolu minimálne najbližšie 3 roky.

 aby pomáhali. Narodili sa,  

Zakúpením pollitrovej Kofoly 

prispievate na združenie 

Babky v nemocnici, 

ktoré rozdává radosť 

detským pacientom.

www.kofolamanusky.sk 
�VÁ
višňová

 zuzana ihnátová 
 šéfredaktor 
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prvákova
lekárnička
alebo návod na prežitie

Tak ako v lekárničke nájdete 
to najdôležitejšie pre prvú 
pomoc, nájdete u nás infor-
mácie, ktoré vám budú slúžiť 
ako prvá pomoc pri nástupe 
na vysokoškolskú pôdu PEVŠ. 
Prvákom väčšinou trvá nejaký 
čas, kým sa zorientujú a zistia, 
ako jednotlivé procesy
a orgány fungujú. Zozbierali 
sme pre vás preto niekoľ-
ko tipov a trikov, ako sa čo 
najrýchlejšie začleniť a využiť 
ponúkané služby. Veríme, že 
tento malý návod pomôže 
nielen vám, prvákom,
ale aj vašim starším spolužia-
kom, ktorým sa pomoc tiež 
občas zíde.

výučba
Všetci poznáme ten jav, keď je 
prezenčka plná a trieda prázdna. 
Každý si sám volí, ktorým spô-
sobom zvládne štúdium. Občas 
majú naši pedagógovia zvláštne 
chúťky a študentov si spočítajú 
alebo jednoducho odkontrolujú 
účasť. Takže voľba je na vás, 
ale určité riziko tam je.

Odovzdávanie prác načas 
je výhodné, ak si u vyučujúceho 
nechcete urobiť zlé meno. 
Ak sa vám to predsa nepodarí 
a vy odovzdávate prácu po ter-
míne, odporúčame sa na skúšku 
naučiť o čosi viac. Samozrejme, líši 
sa to od konkrétneho pedagóga, 
ale ani na nich nemôžeme prezra-
diť úplne všetko.

Máte individuálny plán? Sčasti 
vám závidíme. Ale pozor! Odpo-
rúčame sa zúčastniť aspoň prvej 
vyučovacej hodiny, osobne sa 
predstaviť pedagógovi a dohod-
núť si s ním hneď na začiatku 

„pravidlá hry“. Najhoršie, čo 
môžete urobiť, je napísať mu mail 
deň pred skúškou so znením: „Pre-
páčte pán XY, dovoľte aby som sa 
predstavil. Veľmi sa ospravedlňu-
jem, mal som cez semester málo 
času. Chcem sa spýtať, aké máme 
zadanie na zajtrajšiu skúšku?“
  
Nakrúcanie v ateliéroch 
sa nezaobíde bez kazetky Mini 
DV, ktorú dostanete kúpiť vo 
väčšine predajní elektra. Kúpte si 
rovno pár do zásoby, zídu sa vám 
alebo zábudlivému spolužiakovi.
 
Ak si chcete požičať techniku 
z ateliérov na natočenie domá-
cich zadaní, je potrebné najprv 
vyplniť realizačný list a dať ho  
na podpis pedagógovi, ktorý 
daný predmet zabezpečuje. 
Tiež odporúčame techniku 
si vopred rezervovať na konkrétny 
termín. Môže sa vám ináč stať, 
že vás spolužiak predbehne 
a odíde s „vašim“ foťákom pár 
minút pred vami. 

Pri každej návšteve prechádzate 
terminálom, ktorý otvoríte svojím 
ISIC-om. Takže dobrá rada – noste 
ho so sebou do školy. Nikdy 
neviete, kedy by sa vám mohol 
zísť. Jednorazový vstup bez neho 
stojí 1 €.

Navštíviť knižnicu s ISIC-om spolu-
žiaka sa nevypláca.
Najmä ak je spolužiak/spolužiač-
ka opačného pohlavia ako vy. 

Zapisovanie skúšok a známok 
do systému je dôležité aj odkon-
trolovať, pretože človek 
je tvor omylný a je dobré, ak sa 
prípadné nezrovnalosti zachytia 
a naprávajú od začiatku. Preto, 
ak si náhodou nájdete zapísanú 
inú známku, nezačnite v amoku 
kričať na všetkých, ale skúste naj-
prv so študijným a pedagógom 
konzultovať, kde sa stala chyba.

Na skúšku sa v systéme viete 
prihlásiť najneskôr 24 hodín pred 
samotným termínom. Ísť na 
skúšku bez zápisu je na vlastný 
risk. Je veľmi pravdepodobné, 
že vás pedagóg nepripustí ku 
skúške. A načo si robiť zbytočné 
nervy navyše?

Nemusíte si všetky knihy hneď 
kupovať. Popozerajte si školskú 
nástenku, kde nájdete oznamy 
o predaji, alebo sa jednoducho 
popýtajte starších spolužiakov, 
či vám nepredajú učebnice, ktoré 
už nepotrebujú, za lepšiu cenu.

Knihovníčkam sa totiž meno vstu-
pujúceho zobrazí na monitore. 
Ak ste si teda nedali zmeniť 
pohlavie, je veľká pravdepodob-
nosť, že vás odhalia a vy budete 
musieť zaplatiť pokutu. Zároveň 
vám môžu zablokovať prístup do 
knižnice na tri mesiace.

LIKE | aktuálne

knižnica
Musíte sa zaregistrovať, ale 
po dvoch minútach máte celý 
proces za sebou a môžete naplno 
využívať jej služby – kopírovanie, 
internet, skenovanie a v nepo-
slednom rade samozrejme knihy 
– väčšinu z tých, ktoré vydávajú 
naši pedagógovia (a sú často 
povinnou literatúrou) nebudete 
mať problém nájsť. Pozor, knihy si 
nemôžete vypožičať na domov!

jedáleň
Naobedovať sa môžete počas týž-
dňa v budovách na Tomášikovej 
aj na Tematinskej. Na výber máte 
z menu dve jedlá alebo niektoré 
z jedál na objednávku. Dobrá 
správa aj pre nemäsových – máte 
možnosť zvoliť si vegetariánske 
jedlo. 

V jedálni máte vyvesené menu 
na celý týždeň, takže sa mô-
žete už dopredu tešiť na vaše 
obľúbené jedlo. V prípade, že ste 

parkovisko
Vyhradené parkoviská 
pre študentov sú pri budove 
na Tomášikovej, aj na Tematínskej. 
Cez rampu sa dostanete vďaka 
vášmu ISIC-u. Platí ale, že kto prvý 
príde, prvý parkuje. Kto neskoro 
chodí sa pred vyučovaním prejde. 
Niekedy aj niekoľko sto metrov. 
Takže prichádzajte na vyučovanie 
načas, ocenia to kladne aj vaši 
pedagógovia.    

všeobecné
Študijné oddelenie by si zaslúžilo 
samostatný článok. Najdôležitej-
šia rada, akú vám môžeme dať, je 
navštevovať študijné IBA počas 
stránkových hodín a vyzbrojiť sa 
trpezlivosťou a slušnosťou, nech 
sú dôvody vašej návštevy akékoľ-
vek. Nepochybujeme o tom, že 
svoje meno viete aj o polnoci. Čo 
si s veľkou pravdepodobnosťou 
hneď pamätať nebudete, je vaše 
osobné číslo študenta, ktoré 
potrebujete nahlásiť hneď, ako 
vkročíte na študijné územie. Ako 
ťahák vám dobre poslúži ISIC.  
Byť zadobre so staršími študent-
mi asi netreba zdôrazňovať, 
pretože vám ich pomoc v bu-
dúcnosti môže prísť veľmi vhod. 

šatňa
V budove na Tematínskej je šatňa! 
Nachádza sa hneď napravo 
od študijného oddelenia fakulty 
masmédií, vedľa tlačiarne. Tí, 
čo cestujú hneď po škole preč 
z Bratislavy si môžu počas vyučo-
vania odložiť kufre aj tašky. 

už počas týždňa jedli kura trikrát 
po sebe, môžete si kúpiť radšej 
niečo malé pod zub v bufete. 
Externisti pozor! Teplé jedlá sa 
podávajú v jedálni iba v pracovné 
dni, cez víkend sa budete musieť 
uspokojiť s malým snackom 
z bufetu. Počas týždňa sa bufet 
zatvára o 16:00, takže ak v piatok 
poobede prídete do školy priamo 
z práce hladní a unavení, majte 
pri sebe aspoň drobné na kávu 
a jednu horalku z automatu. 
V ateliéroch nenájdete oficiálnu 

uninova hostel
Okrem prenocovania máte mož-
nosť využiť služby práčovne, po-
silňovne, wellness či bufetu, ktoré 
sa nachádzajú priamo v budove 
internátu. Keďže sa nachádza na  
okraji Bratislavy, rátajte s potreb-
ným časom na presuny v MHD.  
Odporúčame dostatok optimis-
tickej hudby do sluchátok na 
spríjemnenie cesty. Ak máte auto, 
pred internátom si nemusíte robiť 
starosti s parkovaním. Riady, 
čistiace prostriedky či elektro-
spotrebiče bez ktorých sa nezao-
bídete (mikrovlnka, stereo a pod.) 

Vypracované otázky, taktiky 
na jednotlivých profesorov, či 
jednoducho viac skúseností s po-
stupmi pri vybavovaní – to všetko 
môžete neskôr zužitkovať vo svoj 
prospech.

„Všetko nájdete na webe“ je fráza, 
ktorú budete počuť často. Je 
pravda, že najdôležitejšie infor-
mácie nájdete v aktualitách, ale 
odporúčame taktiež pridať sa do 
rôznych skupín na sociálnych sie-
ťach, ktoré vás budú pravidelne 
informovať o rôznych študent-
ských akciách.

školskú jedáleň, ale už od tohto 
semestra je tam aspoň nový 
automat. Jedlo a pitie jedzte 
ďaleko od drahej techniky, lebo 
v opačnom prípade sa vám ľahko 
môže stať, že ani výška školného 
vám nebude stačiť na zaplatenie 
spôsobenej škody. Ak by ste mali 
záujem o varenú stravu, využite 
napríklad služby verejne prístup-
nej jedálne „Nevädzka“. Nájdete 
ju v hlavnej budove, vchod z ulice 
Nevädzová.  

si musíte doniesť vlastné. 
Pre externistov, ktorí by mali záu-
jem o krátkodobé ubytovanie po-
čas víkendov majú vyhradených 
niekoľko izieb. Pripravte si 20 € 
za noc. V prípade, že ostanete 
na sedem a viac nocí, cena 
sa znižuje na 13 €/noc.

Ak vás prídu navštíviť príbuzní, 
partneri, alebo kamaráti, zaplatia 
za noc takisto 20 €. Ak sú študent-
mi denného štúdia na akejkoľvek 
vysokej škole a predložia o tom 
platný doklad, zaplatia o 5 € 
menej.

mimoškolské aktivity
Najlepšia cesta ako bližšie spoznať 
svojich „spolubojovníkov“ je 
zapájať sa do mimoškolských 
aktivít. Tie v zásade delíme na 
edukačné (workshopy, konferen-
cie a iné) a zážitkové (športové 
dni, teambuildingy, či rôzne žúrky 
a párty). Nemusíte klamať ani 
sebe, ani nám. Vieme, že si logicky 
vyberiete tie druhé. Veď, nie je 
to tak dávno, čo sme aj my boli 
prváci. Pre presné termíny akcií 
kontaktujte priamo Študentský 
klub alebo listujte. O pár strán 
ďalej nájdete prehľadný súhrn 
všetkého „dôležitého“ na tento 
semester.

tlačiareň
Tlačiareň S-print sa nachádza 
v suteréne budovy na Tematín-
skej. Ochotne vám vaše práce 
vytlačia, zviažu, môžete si dať do-
konca spraviť šálku alebo vankúš 
s fotkou svojej lásky. 

text: anita čurneková, juli somova
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magisterského štúdia je ale len 
otázkou času. Všetky materiály 
sú už pripravené, garantka štú-
dia, docentka Gajdošová, splnila 
všetky potrebné náležitosti na 
profesúru a čaká sa len na inau-
guráciu prezidentom.

Pôsobili ste na viacerých 
psychologických pracoviskách, 
viete ich porovnať? 
Katedra psychológie FiF UK si 
zachováva svoj klasický štýl 
výučby, zachované sú všetky 
tradičné špecializácie. Ústav 
aplikovanej psychológie na 
Fakulte sociálnych a ekonomic-
kých vied je užšie zameraný na 
sociálnu a pracovnú psychológiu.  
Fakulta psychológie na PEVŠ sa 
sústreďuje na sociálnu, pracovnú 
a školskú psychológiu. V súlade 
so svetovým trendom chceme 
ponúkať vzdelanie, ktoré je úzko 
prepojené s praxou. 

Ako vidíte smerovanie psycholó-
gie na Slovensku?
Je potrebné posúvať pracovnú 
a najmä školskú psychológiu 
dopredu a vychovávať odbor-
níkov so sociálnou orientáciou. 
Klasický model štúdia je už 
prekonaný, na našej fakulte  
chceme ponúknuť študentom 
možnosť špecializovať sa na 
konkrétnu oblasť psychológie už 
od začiatku štúdia, tak ako je to 
aj v zahraničí bežné. 

požiadať o zapísanie do zoznamu 
europsychológov. Zjednodušene 
by sa dalo povedať, že absolvent 
bakalárskeho štúdia by mal 
mať celkový prehľad v oblasti 
a absolvent magisterského štú-
dia by mal ovládať metódy tak 
teoretického, ako aj praktického 
výskumu.

Fakulta psychológie PEVŠ bude 
ako jediná na Slovensku ponú-
kať možnosť študovať psycholó-
giu externou formou.
Áno, ponúkame externé štúdium 
pre bakalársky stupeň a plánu-
jeme ho aj pre magisterský stu-
peň. Do minulého školského roka 
ponúkala túto možnosť aj FSEV 
UK v Bratislave. Externé štúdium 
na štátnych školách je finančne 
náročné, prebieha vo večer-
ných, prípadne víkendových 
termínoch a vyučujúci pracujú 
nad rámec svojich úväzkov. Na 
súkromnej škole sa platí také isté 
školné ako pri internom štúdiu, 
náklady na študenta sa z toho 
dajú pokryť. Takto dokážeme 
zabezpečiť kvalitnú výučbu aj 
externým študentom.  Verím, 
že možnosť externého štúdia 
psychológie je potrebná a obsah 
študijného odboru sa dá zvlád-
nuť aj externe.

Ako je to s akreditáciou?
Zatiaľ je akreditované len ba-
kalárske štúdium. Akreditácia 

Aký počet študentov plánujete 
prijať?
Čo sa týka výučby, optimálny 
by bol počet tridsať študen-
tov. V akreditačnom spise sme 
uvádzali päťdesiat študentov pre 
denné aj externé štúdium. Kvôli 
špecifikám štúdia v tomto odbo-
re (práca v skupinách) počet 
päťdesiat študentov v praxi 
znamená, že bude nutné rozdeliť 
študentov na dve skupiny. Keďže 
termín na podávanie prihlášok 
na štúdium je stále otvorený, 
konečné počty záujemcov ešte 
nevieme.

Na základe akých kritérií ste 
vyberali pedagógov?
Samozrejme sme sa snažili vy-
brať tých najlepších. Okrem nás 
starších sme oslovili aj mladších 
pedagógov, na bakalárskom 
stupni budú vyučovať aj dokto-
randi s pedagogickými skúse-
nosťami.

Ako plánujete rozvrhnúť 
štúdium medzi bakalárskym 
a magisterským stupňom?
Obsahové naplnenie bakalár-
skeho a magisterského štúdia je 
v štádiu špecifikácie (rozhovor 
sa uskutočnil 14. septembra, 
pozn. autora). Dobrým mode-
lom je EUROPSYCHOLÓG – súbor 
štandardov pre vzdelávanie 
a praktický výcvik psychológov. 
Naši absolventi majú možnosť 

S dekanom Fakulty psy-
chológie PEVŠ, profesorom 
Teodorom Kollárikom, sme 
sa rozprávali o plánoch novej 
fakulty.

prvá fakulta
psychológie
na slovensku

text: andrea bačová
ilustračné foto: martin nedeliak
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Prof. PhDr. teodor kollárik DrSc.
Ako vysokoškolský pedagóg začal pôsobiť
po deviatich rokoch praxe v pracovnej
organizácii v roku 1977 ako odborný asistent 
na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK. 
Je autorom piatich a spoluautorom sied-
mich monografií, jednu preložil do ruštiny a 
španielčiny. V súčasnosti je dekanom Fakulty 
psychológie na Paneurópskej vysokej škole.
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Prázdniny sa skončili
a my sa znova vraciame
medzi opálených,
krajších a starších spolužiakov.
No nezmenili sa len oni,
ale aj jednotlivé fakulty.
Prinášame vám súhrn
najdôležitejších zmien
a noviniek.

LIKE | paneuropa news

všeobecne
Študentský klub naplno rozbehol 
svoju aktivitu. Zakladá novú 
tradíciu prváckych teambuildin-
gov, kde ste, všetci nováčikovia, 
pozvaní. Zoznámiť sa môžete
28. – 30. októbra na Chate Zoška
za 55 € na osobu.
Známe sú už dátumy párty
aj študentského plesu.
Viac info o študentskom klube 
nájdete na strane 12-13.

Ako ste sa dopočuli, CJOP bolo 
počas leta zrušené. Výučba jazy-
kov bude naďalej rovnako pre-
biehať, ale s rozdielom, že každá 
fakulta si bude sama zabezpečo-
vať vyučujúcich, podľa špecific-
kých potrieb. Laicky povedané, 
prišlo k decentralizácii.

fakulta psychológie
Fakulta psychológie je prvá 
samostatná fakulta tohto druhu 
na Slovensku. Znamená to, že fa-
kulta dáva študentom možnosť 
vzdelávať sa v širšom rozsahu 
odbornej špecializácie. Chce  
kvalitne, teoreticky a prakticky 
pripraviť študentov na získanie 
Európskeho certifikátu z psycho-
lógie tak, aby boli zapísaní do 
zoznamu europsychológov. Budú 
tak môcť pôsobiť v rámci celej 
Európskej únie.   Budúci psycho-
lógovia, vitajte!

fakulta ekonómie
a podnikania
Študenti  sa na predmete
Manažment ľudských zdrojov 
môžu tešiť na spoluprácu s lek-
tormi zo Savonia University – 
Applied Sciences z Fínska.

fakulta masmédií
Po ukončení bakalárskeho štúdia 
si už nebudeme musieť lámať 
hlavu nad tým, či chceme ísť na 
masmediálnu alebo marketin-
govú komunikáciu. Vedenie to 
vyriešilo za nás a odbory spojilo 
do jedného. Nemusíme sa však 
báť, o nič nebudeme ukrátení. 
Špecializovať sa budeme výbe-
rom povinne voliteľných a vý-
berových predmetov. Dôvodom 
spojenia je zefektívnenie výučby, 
nakoľko predmety boli veľmi 
podobné.
Zatiaľ čo my sme ležali na pláži, 
v Mediálnom centre sa makalo. 
V televíznom štúdiu pribudol 
supermoderný osvetľovací sys-
tém, nová kamera so špičkovým 
širokým objektívom a prídavným 
monitorom. Zväčšovať sa ide aj 
zelená kľúčovacia plocha, dokon-
ca asi až trojnásobne. Znamená 
to, že sa  rovno môžeme pustiť 
do náročných trikových nakrúca-
ní. A navyše už v ateliéroch ne-
budeme toľko hladovať! Pribudli 
automaty na občerstvenie. Podľa 
slov Mikiho Gucmana sa v krátkej 
dobe bude meniť systém na 
požičiavanie techniky, premaľujú 
sa pozadia vo fotoateliéroch, 
vďaka čomu vzniknú štyri rôzne 
pracoviská. 

fakulta práva
Vznikol program celoživotného 
vzdelávania Univerzita tretieho 
veku – Základy práva. Štúdium 
bude prebiehať formou záujmo-
vého nekvalifikačného štúdia 
seniorov, ktorí si chcú aj počas 
dôchodku namáhať mozgové 
bunky. Podmienkami na absol-
vovanie sú účasť na prednáškach 
a semestrálne práce. Uchádzači 
musia mať minimálne 50 rokov. 
Štúdium trvá dva roky a bude 
ukončené slávnostnou promó-
ciou. Možno budeme promo-
vať spolu s rodičmi, dedkom 
a babkou.
Pre vytrvalých študentov 
sú pripravené nové PhD. progra-
my – Teória a dejiny štátu a prá-
va, Medzinárodné právo 
a Občianske právo.

pripravila:
nika mičechová

Nostalgia je zbytočná, dôvodov, prečo sa 
prešlo na novú a modernejšiu verziu je viac. 
Po prvé, nový image a systém zlepší komuni-
káciu školy smerom k ľuďom. Ľahšie 
sa na nej zorientujú naši (možno) budúci 
študenti i ľudia, ktorí potrebujú kontakty 
či presnejšie informácie. Ak teda potenciálny 
záujemca hľadá informácie o konkrétnom 
študijnom programe, či už rovno elektro-
nickú prihlášku mali by mu stačiť tie tri 
spomínané kliky. 

Jednoducho a štýlovo
„Stránka je koncipovaná v jednoduchom, 
pragmatickom štýle a odráža momentálny 
trend vo svete univerzitných webových 
stránok. Efektívne a rýchle vyhľadávanie 
informácií sa dostáva pred potrebu osloviť 
potenciálnu cieľovú skupinu za každú cenu 
pestrofarebnou dizajnom,“ vysvetľuje Semen 
Lipitskiy, riaditeľ PR a marketingu PEVŠ. 
Tvorba nebola ľahká, inšpiráciu hľadali na za-
hraničných stránkach univerzít, debatovalo 
sa s odborníkmi i pracovníkmi našich fakúlt. 
Kompromis a nový dizajn je však už na svete.
Keďže máme na škole aj zahraničných štu-
dentov a škola by ich v budúcnosti chcela 
osloviť viac – stránka bude mať v blízkej 
budúcnosti aj anglickú a ruskú verziu. Česká 
je vzhľadom na rozširovanie našej školy 
do českých miest (Praha, Brno, Ostrava) 
samozrejmosťou.

anketa
V nasledujúcej ankete si môžete 
prečítať, ako vnímajú novú web 
stránku niektorí naši študenti. 

Diego Martínez Díaz,
Erazmus študent: 
„Wow... This new design is much 
better. Very modern, intuitive 
and everything is clear. The only 
thing I could say is that there
is missing an English version. So 
at this point, I can´t understand 
anything, of course...but I have 
to admit that it looks really very 
nice.“

Petra Macíková, FEP: 
„Mne sa naša stará stránka páči 
a táto nová mi vizuálne príde 
nezaujímavá. Aj keď, čo sa týka 
obsahu, je to omnoho lepšie 
ako bolo predtým, najmä infor-
mačne je to super.“

Roman Doležal, FM:
„Osobne si myslím, že nová 
stránka PEVŠ je omnoho 
zaujímavejšia, či už dizajnovo 
alebo prehľadnosťou. No musím 
zároveň povedať, že ako vyštu-
dovaný grafik si viem predstaviť 
aj iné riešenie, ktoré by mohlo 
obsahovať omnoho viac farieb, 
a taktiež viac grafických prvkov, 
každopádne je to krok vpred.“ 

Tomáš Šefčík, FEP: 
„Úprimne, tá pôvodná sa mi páči 
viac, príde mi taká prehľadnejšia 
a aj grafické spracovanie sa mi 
zdá lepšie, toto je také nevýraz-
né. Na druhej strane je dobre, že 
sa zahrnuli do koloniek naprí-
klad harmonogram roka alebo 
študentské karty. Na pôvodnej 
stránke sa to komplikovane hľa-
dalo a takéto veci študenti často 
potrebujú.“

Jakub Hurny, FP 
„Osobne oceňujem, ako dieťa 
sociálnych sietí, RSS, Facebook 
a Twitter odkazy. Trochu ma 
zarazil face-lift, ktorý mi evokuje 
korporačnú sféru, ale to je vec 
vkusu. Verím, že stránka splní 
svoj účel a bude pomocná nielen 
študentom, ale aj všetkým záu-
jemcom o štúdium.“

Zapoj sa aj ty do ankety 
na facebook.com/likemagazin

Všetko pokope
Ďalší dôvod, ktorý inicioval vznik novej strán-
ky je viac ako pragmatický. Od januára 2012 
by sme mali prejsť na nový interný informač-
ný systém. „Systém Studis, na ktorom sme 
fungovali je síce náš, ale vznikol na začiatku, 
keď sme ešte boli škola s jednou fakultou 
a pár desiatkami študentov. Dnes už nespĺňa 
naše požiadavky na moderný systém," hod-
notí Lipitskiy. Proces by mal byť podľa neho 
automatizovaný vo viacerých smeroch. 
Od ekonomiky školy po rozvrhy, nahlasova-
nie na skúšky, učebné podklady, e-learning 
a ďalšie informácie. „Náš nový systém bude 
vysoko personalizovaný a individualizovaný." 
dodáva.

paneurouni.com
Takže nový systém by mal obsahovať kom-
plexné informácie: od osobných údajov 
až po rozvrhy, zadávanie testov, zápisy zná-
mok alebo komunikáciu s knižnicou. 
To znamená, že každý kto sa prihlási 
do systému pod svojim menom, dostane 
maximálne personalizované informácie. 
Nová web stránka obsahuje všetky podstat-
né informácie týkajúce sa štúdia ako aktuali-
ty, harmonogram školského roka alebo roz-
vrhy. Do januára však zostávame pri našom 
starom systéme. Ten nový bude dokonale 
prepojený s našou webovou stránkou.
Takže, milí študenti, príjemné klikanie! 

Stačia tri kliky a dozviete sa všetko čo potrebujete...
Aj toto je funkcia, ktorú zvládne naša nová webová stránka, ktorá bola spustená 
na konci septembra. Zabudnite teda na uninova.sk a privítajte novú stránku, 
ktorá by nám a aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o našu školu, mala uľahčovať život.

text: nika mičechová text: Andrea Szőcsová

text: nika mičechová

10 11



študentský
klub pevš
mapa akcií

Jakub Buza 
Pozícia: tajomník 
Fakulta: FP
Náplň práce: koordinácia činností a projektov
Kontakt: tajomnik.stklub@paneurouni.com

Andrej Šebesta 
Pozícia: prezident 
Fakulta: FP 
Náplň práce: riadenie 
Kontakt: prezident.stklub@paneurouni.com

Tomáš Bíly 
Sekcia: šport
Fakulta: FP 
Náplň práce: rozvoj športu, príprava športového dňa
Kontakt: sport.stklub@paneurouni.com

Marek Anderle
Sekcia: šport
Fakulta: FP 
Náplň práce: rozvoj športu, príprava športového dňa
Kontakt: sport.stklub@paneurouni.com

Filip Križan 
Pozícia: viceprezident 
Fakulta: absolvent FP
Náplň práce: riadenie 
Kontakt: viceprezident.stklub@paneurouni.com

Martin Krídla 
Sekcia: veda
Fakulta: FP 
Náplň práce: semináre, vedecké konferencie a školenia
Kontakt: veda.stklub@paneurouni.com

LIKE | paneuropa news

štruktúra klubu

18.02.2012
technopol

Plesom Paneurópskej vysokej školy, 
ktorý bude 18. februára v Kongresovom centre 
Technopol, noblesne odštartujeme letný se-
mester. Predstavíme na ňom veľkolepý projekt 
Paneurópskej vysokej školy, zameraný na širokú 
verejnosť. Záštitu nad plesom má člen Správnej 
rady Paneurópskej vysokej školy a bývalý 
minister spravodlivosti Slovenskej republiky, 
JUDr. Ján Čarnogurský.

Juli Somova
Sekcia: sociálne prospešné činnosti
Fakulta: FM
Náplň práce: charita a zbierky 
Kontakt: spc.stklub@paneurouni.com

Juraj Šándor
Sekcia: sociálne prospešné činnosti
Fakulta: FP 
Náplň práce: charita a zbierky 
Kontakt: spc.stklub@paneurouni.com

Dominik Schronk
Sekcia: IT
Fakulta: FP 
Náplň práce: web stránka a FB
Kontakt: it.stklub@paneurouni.com

Marián Šiška  
Sekcia: IT
Fakulta: FI
Náplň práce: web stránka a FB
Kontakt: it.stklub@paneurouni.com

Karolína Zverková
Sekcia: kultúra
Fakulta: FP 
Náplň práce: vernisáže, výstavy a iné.
Kontakt: kultura.stklub@paneurouni.com

Zuzana Kováčová
Sekcia: kultúra
Fakulta: FP 
Náplň práce: vernisáže, výstavy a iné.
Kontakt: kultura.stklub@paneurouni.com

Imatrikulácie PEVŠ sa budú konať 26. októbra 
v klube Unique. Tak ako aj minulý rok sme 
pre našich prvákov pripravili nezabudnuteľný 
krst veľmi zaujímavým spôsobom, ktorý však 
nebudeme prezrádzať. Hrať bude Dj Grimaso 
a Dj Metys. Určite sa máte na čo tešiť.

26.10.2011

unique

Beánia Paneurópskej vysokej školy bude 
vrcholom zimného semestra. Odohrávať 
sa bude 23. novembra v Majestic Music 
Clube (bývalá YMCA). Hlavným ťahákom 
večera je legendárna slovenská kapela Hex. 
Okrem iných dáme priestor aj kapelám 
zloženým zo študentov našej školy. 
Pripravené sú dve pódiá a neopakovateľný 
hudobný zážitok. Túto akciu si jednoducho 
nemôže nechať ujsť žiaden študent PEVŠ.

23.11.2011

mmc

1 Unique Club
 Staré grunty 36

2 Majestic Music Club
 Karpatská 2

3 Technopol
 Kutlíkova 17

zmena programu vyhradená

12 13



LIKE | osobnosť

Na decembrovej konferencii  
Fakulty masmédií bol jedným 
z key note speakrov aj Tomáš 
Bella a hovoril o konci printo-
vých médií. Vy ste veľký fanúšik 
nových technológií, no napriek 
tomu máte rád knihy v papie-
rovej podobe. Aký je váš názor 
na existenciu printových titulov 
tlače?
Tomáš Bella zvykne mať pravdu. 
Otázka je, čo považujeme za 
printové tituly. Čo sa týka kníh, 
tam som optimista. Knižky sú ge-
niálny vynález, ktorý sa nemení 
už roky a ešte dlho to tak zosta-
ne. Pri novinách a časopisoch 
som skôr pesimista. Myslím si, 
že k ústupu papierových novín 
asi príde. Ale tiež je to otázne. 
Tak pred dvomi rokmi sa hovo-
rilo, že to príde veľmi rýchlo. 
V Amerike aj v západnej Európe 
to vyzeralo pre vydavateľstvá 
priam katastrofálne pre recesiu 
a pokles predaja. Všetci hovorili, 
že do päť rokov noviny prestanú 
existovať úplne.

Obavy sa ale nenaplnili.
Vydavatelia sa otriasli. Papierové 
noviny asi úplne nezmiznú. Môže 
sa z nich stať exkluzívny tovar 
pre vybranú klientelu. To máte 
ako s kinom. Dnes väčšina ľudí 
chodí do multikina a vyhovuje 
im to, pretože tam sú pohodlné 
sedadlá, popcorn, každý týždeň 
všade päť rovnakých filmov, dob-
rý zvuk. Malé percento ľudí chodí 
do klubových alebo umeleckých 
kín na iné filmy. Je to tam menej 
pohodlné, musia ďaleko cesto-
vať, ale baví ich to. Tak to bude 
aj s novinami. Nejaká časť ľudí 
ich bude čítať, ale to budú 

bohatší a nie bežní čitatelia. 
Nebude to hlavný nosič správ 
a obsahu, ako boli noviny dvesto 
rokov, bude to niečo netypické.

Vedeli by ste povedať tri dôvo-
dy, kedy by ste sám vzali 
do ruky papierové noviny radšej 
ako elektronické?
Žiadne tri dôvody nepotrebu-
jem, pretože si ich beriem 
do ruky každý deň. Mám ich totiž 
rád. Nesporné je, že keď sa dnes 
pozriete na generáciu mladých 
ľudí tak do osemnásť-dvadsať 
rokov, z nich noviny nečíta prak-
ticky takmer nikto. Pýtam sa to 
aj svojich študentov na hodinách 
a som tým trápny, divia sa, 
že o čom to hovorím. Nevyčítam 
im to, len to svedčí o tom, 
že noviny sú dlhodobo odsúde-
né k zániku.

Veľa pedagógov hovorí, že pred-
nášajú radi, pretože kontakt 
so študentmi ich udržiava mla-
dých a tiež sa od študentov sami 
veľa učia. Platí niečo z toho 
aj pre vás?
Mňa baví učiť, pretože sú tam 
mladé dievčatá. Ale inak je asi 
pravda oboje. Zatiaľ sa necítim 
taký starý, aby som vyhľadával 
mladých ľudí. Samozrejme, 
na mladých sa lepšie díva ako na 
starých. Na prednášaní je potom 
zaujímavé, že v triede môže byť 
pár ľudí, ktorí tomu rozumejú 
viac než vy. Hlavne pri nových 
médiách, ktoré vyučujem. Štu-
denti sú veľmi ťažké publikum. 
Človek sa pokúša zaujať a to je 
náročné. Musím sa teda udržia-
vať v kondícii.

Stretli sme sa v deň výročia Gagarinovho letu do kozmu,
čo bolo trošku symbolické. MILOŠ ČERMÁK chcel byť v detstve 
kozmonautom. Nepodarilo sa mu to aj preto,
že by sa do vesmírnej lode pri svojej výške 205 centimetrov
vraj iba ťažko zmestil. Veľký nie je len postavou,
ale aj odbornosťou. Počas rozhovoru citoval svetových
žurnalistov i zahraničné médiá. Popri tom je jeho skromnosť 
priam zarážajúca. Pred našim interview sa do telefónu opísal 
ako vysoký blondiak napriek tomu, že jeho komentáre zvykne 
ilustrovať fotografia ako v novinách tak i na webe.
S vysokým blondiakom sme sa rozprávali aj o zmysle
žurnalistiky, Karlovi Gottovi a facebooku.

text: zuzana komárová
foto: edith glutová
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Keďže učíte v Prahe aj v Brati-
slave, vedeli by ste porovnať 
českých a slovenských študen-
tov masmédií?
V Bratislave mám blok predná-
šok, ale študentov zatiaľ nepo-
znám podrobne. Väčší prehľad 
mám o tých českých tu v Prahe. 
Učím povinný predmet, takže 
mojim kurzom prejdú  všetci. 
V Česku aj skúšam, známkujem, 
som vedúcim rôznych záve-
rečných prác, tých študentov 
jednoducho lepšie poznám. 
Vždy je tam pár takých, ktorí za-
ujmú svojim intelektom, myslí im 
to alebo dobre píšu. Úplne preto 
porovnávať nemôžem. Nebolo 
by to fér.

Paradoxom je, že nemáte medi-
álne vzdelanie, ale ste oceňova-
ný, citovaný a vážený odborník 
na mediálnu sféru. Evidentne 
sa dá presadiť aj bez mediálne-
ho vzdelania. Keby ste však mali 
povedať, prečo je dobré ho mať, 
čo by to bolo?
Všetkých sa snažím od štúdia 
žurnalistiky odhovoriť.

Prečo?
Myslel som to trochu s humo-
rom. Je to paradox, neštudoval 
som novinársku školu, 
lebo v čase mojich štúdií byť 
novinárom nebolo veľmi atrak-
tívne povolanie. Bavilo ma písať, 
chcel som písať a premýšľal som 
o tom.  Ale nevedel som si v tej 
dobe predstaviť prácu v novi-
nách.

Dnes ste nielen v novinách, 
ale aj na novinárskych školách. 
Zodpovedajú vašim predsta-
vám?
Často sa diskutuje o tom, ako sa 
má učiť žurnalistika. Všeobecne 
sú také dva smery. Jeden obhaju-
je novinárske školy a žurnalistika 
má podľa neho opodstatnenie 
ako samostatný študijný odbor. 
Druhý smer to vidí ako hlúposť 
a odporúča študovať niečo iné, 
napríklad technické, prírodné 
alebo iné humanitné vedy 
ako filozofiu či sociológiu. Ťažko 
povedať, čo je lepšie. V Amerike 
sú niektoré novinárske školy veľ-
mi oceňované, zároveň sú školy, 
ktoré ponúkajú ekonomiku a žur-

nalistika je iba jedným z predme-
tov. Prístupy sú rôzne. Polovica 
hovorí, žurnalistiku treba učiť, 
druhá sa pýta, čo chcete novi-
nárov učiť? Čo to tá žurnalistika 
vôbec je?

Čo to teda je?
Keď to preženiem, tak je to akýsi 
jednoročný učebný odbor. 
Sú tam nejaké základné techniky 
a remeselné veci, ako pracovať 
s informáciami, ako editovať, 
ako formulovať titulok. Teda pár 
vecí sa naučiť dá, ale celkovo 
je sada potrebných znalostí 
relatívne malá. Môžete skončiť  
trojročné novinárske štúdium, 
ale potom pôjdete niekam do 
Nového času písať, kto sa na 
večierku poblinkal. K tomu fakt 
nepotrebujete tri roky vysokej 
školy.

Ako to vyriešiť?
Školy to často riešia tak, že ume-
lo doplnia štúdium predmetmi. 
V Česku sa napríklad študenti 
žurnalistiky celkom podrobne 
venujú literatúre, českému jazy-
ku alebo histórii novinárčiny. Nie 
som si úplne istý, či človek, ktorý 
túži robiť televízne reportáže 
o vláde, potrebuje vedieť, 
aké noviny existovali v 19. storočí.

To hovoríte vy, ktorý svoje 
komentáre pravidelne ilustru-
jete príkladmi z dejín svetovej 
žurnalistiky?
Áno, pretože ma to baví. Venu-
jem sa tomu, píšem o médiách. 
Mne by sa taká škola hodila. Veľa 
som o médiách čítal, v zahraničí 
som obišiel veľa redakcií, chodil 
som na stáže. Jednoducho rád 
sledujem, ako fungujú médiá 
a noviny. Aj tá história 
je zaujímavá.  Keby som však 
písal o niečom inom, tak mi to 
príde zbytočné.

Píšete predsa nielen o médiách, 
ale aj o technológiách, politi-
ke, rodine. A aj tam dokážete 
nachádzať zaujímavé paralely 
s históriou médií.
Tak áno, asi máte pravdu. Chcel 
som však tými dvomi smermi po-
ukázať na to, že niekedy je lepšie 
byť odborníkom a žurnalistku 
pribrať ako nadstavbu.
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miloš čermák
Už v detstve mal v celých Holešovciach z obchodov najradšej trafiku 
a šťastný deň mal vždy, keď v ruke stískal nové číslo dvojtýždenníka 
Ohníček. Svet masmédií ho baví i zamestnáva dodnes. Český novi-
nár, publicista, komentátor a odborník na nové médiá vyštudoval 
biokybernetiku na ČVUT. Pracoval ako reportér v Reflexe, šéfkomen-
tátor v Lidových novinách a strategický riaditeľ v Respekte. 
Je spoluzakladateľom spoločnosti NextBig, píše na mnohé servery, 
čítať ho môžete aj na sme.sk v rubrike Český zápisník.

Prečo?
Pozrime sa na to čisto prakticky. 
V Japonsku horí jadrová elektrá-
reň. Keby teraz existoval jadrový 
fyzik, ktorý vyštudoval fyziku 
a stal sa novinárom, tak je to 
ideálny človek na komentovanie 
prebiehajúcich udalostí pre CNN 
alebo New York Times. Je teda 
oveľa jednoduchšie pre jadrové-
ho fyzika doučiť sa novinárčinu, 
ako pre novinára učiť sa jadrovú 
fyziku.

Nesúhlasím. Človek, ktorý tomu 
tak detailne nerozumie, dokáže 
klásť otázky a vďaka tomu ob-
sah lepšie pochopia aj čitatelia.
To sa iba tak hovorí a osprave-
dlňuje sa tým, že novinári nič 
nevedia. Čo z toho, že položia 
otázku, keď položia blbú?!

Takže vám chýbajú novinári-špe-
cialisti?
Áno, napríklad ekonómovia, 
právnici. V Česku máme Tomá-
ša Nemečka, ktorý vyštudoval 
žurnalistiku aj právo. Vynikajúco 
píše. Ale je iba jeden. Keby moje 
deti chceli študovať žurnalistiku, 
tak im skôr poradím, aby vyštu-
dovali inú školu, ťažkú školu. Keď 
budú chcieť písať, cestu si nájdu. 
Vášeň vždy zvíťazí.

Čo je to ťažká škola?
Tam, kde je matematika. Mladý 
mozog treba namáhať.

A čo študentský život?
Ja som tiež robil ťažkú školu 
a užil som si aj študentský život.

Spomínali ste už Nový čas. 
Vnímate rozdiely medzi českými 
a slovenskými médiami?
Médiá sú podobné. V Česku ho-
voríme, že máme malý trh. Čím 
väčší trh, tým lepšie pre médiá. 
Na Slovensku je ten trh ešte 
menší. To ale neznamená, 
že situácia je u vás dvakrát hor-
šia. Všeobecne problém malého 
trhu vidím v tom, že pre veľa 
zaujímavých mediálnych projek-
tov sa nenájde čitateľ. V tomto 
to má asi Slovensko ešte trošku 
ťažšie.

Váš včerajší článok na sme.sk bol 
najklikanejší. Ako dokážete písať 

pútavo pre slovenské publikum, 
keď žijete v Česku?
Z toho mám radosť, ale trik 
na to nemám. Slovensko mám 
rád a relatívne často sem aj 
cestujem. Už tri toky tu učím, 
mám tu dlhoročných kamarátov. 
Myslím, že naše krajiny či menta-
lity sú podobné. Navyše, vyrastal 
som v čase, keď sme ešte boli je-
den štát. Sledoval som slovenské 
televízne pondelky, slovenské 
správy.

V súčasnosti sa rozmáha trend 
blogujúcich politikov. Vnímate 
to ako plus pre žurnalistiku 
alebo pre politiku?
(premýšľa) Za to môže čiastočne 
Tomáš Bella, ktorý Slovensko 
rozblogoval na sme.sk. Prínosné 
je to pre obe strany. Politici vždy 
chceli písať do novín. Teraz sa 
vykričia na blogu a nebudú sa 
pchať do novín tak vehementne, 
ako v minulosti. Sám som robil 

tri roky šéfa názorových strán 
v Lidových novinách a politici sa 
mi tam snažili vždy vopchať. Mu-
sel som tomu vzdorovať, občas 
niečo uverejniť. Pre čitateľa môže 
byť na blogu politika zaujímavé 
práve to, že to písal priamo poli-
tik. Ak im to, samozrejme, nepíše 
len nejaký asistent. V Česku síce 
politici blogujú, ale ešte viac si 
zakladajú facebookové profily.

O čo sa delia s priaznivcami?
Napríklad Zdeněk Škromach 
má v každom statuse aspoň 
jednu gramatickú chybu. Ľuďom 
praje príjemný deň, oslovuje 
ich „lidičky“. Príde mi to trošku 
detinské. Ale facebookuje denne. 
Facebook je však aj zdrojom 
informácií. To považujem za za-
ujímavé. Niekedy na facebooku 
ľudia na seba prezradia aj to, 
čo by novinárovi nikdy nepove-
dali. Okrem toho, písanie blogov 
je pre niektorých pologramot-

ných náročné. Musí to mať štruk-
túru, vety by mali mať zmysel. 
Na facebooku stačia tri vety 
a už komunikujete so svetom.

Dnes už content vytvára takmer 
každý. Nie je to ohrozenie žurna-
listiky?
Bariéry sa znížili, ale nie je to 
pravda. Občianska žurnalistika 
bola v móde a novinárov panika 
zachvátila s nástupom blogov. 
Ale ukázalo sa, že predstava 
píšucich ľudí vznikla v hlavách 
samotných novinárov. Mnohí 
z nás sme mali pocit, že aj všetci 
ostatní sa ráno prebudia a pove-
dia si, tak čo napíšeme dnes? 
Ale normálny človek si po prebu-
dení povie, že musí ísť do práce, 
tam stavia domy alebo operuje, 
potom ide na nákup a 99%  ľudí 
ani nenapadne, že by mali písať. 
Mali sme jednoducho pocit, 
že naša práca je lákadlom pre 
všetkých. Samozrejme, ak okolo 

pôjde Karel Gott, zakopne, zlomí 
si nohu, tak si ho väčšina odfotí 
do mobilu a pošle do Blesku. 
Ale inak sa nič nemení. Novinár-
čina je stále tvrdá práca. Nie je 
to iba o tom, že s preukazom 
chodíte a vyjedáte chlebíčky 
na tlačových konferenciách. 
Musíte zbierať a overovať infor-
mácie, usporiadať ich do formy, 
ktorá je príjemná pre čitateľa.

Kedysi ste tvrdili, že novinárom 
ste preto, lebo majú veľa voľné-
ho času.
To je pravda. Vtedy som poznal 
iba dvoch novinárov. Vladimíra 
Železného, ktorý neskôr založil 
televíziu Nova. V tom čase 
bol v Technickom magazíne 
a pracoval iba vo štvrtok. Mne 
sa to veľmi páčilo. A druhý bol 
literárny redaktor Rudolf Matys, 
ktorého ste zastihli iba medzi 
druhou a štvrtou. Jedno z toho 
by som bral aj ja.

Majú novinári nejaké spoloč-
né črty? Vedeli by ste podľa 
vzhľadu na ulici identifikovať 
novinára?
Väčšinou je zanedbaný, vyzerá 
unavene, má krvavé oči. Ale mení 
sa to. Dnes sa novinárska kultúra 
posúva k firemnej. V minulosti 
ste podľa obleku a bielej košele 
spoznali ľudí z veľkých firiem, 
novinári mali skôr tvídové sako 
a okopané topánky. Cez deň 
sedeli v bare a písali si poznám-
ky. Dnes už reportér ako typ 
človeka pomaly vymizol. Bol to 
priam taký romantický hrdi-
na, ktorý sa stretával s ľuďmi, 
zbieral informácie a večer napísal 
článok. Dnes už nie sú uzávierky 
jedenkrát za deň, web funguje 
nepretržite. Takže v dave ľudí 
by som asi novinára nepoznal.

Raz ste písali o ankete, kde na 
otázku, akú webstránku by muži 
chceli otvoriť na opustenom 
ostrove, z možností facebook 
alebo porno 93% opýtaných 
povedalo, že radšej by klikli 
na facebook. Keby ste boli na 
ostrove vy, a mali by ste vybrať 
jednu hocijakú stránku, ktorá by 
to bola?
Tá otázka je zavádzajúca v tom, 
že facebook dnes už nie je strán-
ka. Je to prostredie, takže každý 
priemerne inteligentný človek 
by išiel tam, pretože sa mu cez 
facebook otvorí všetko ostatné. 
Nie je to férová otázka napríklad 
voči New York Times. Ak máte 
stovky priateľov, tak je pravde-
podobnosť, že niekto z nich 
tam tie články bude zdieľať. 
Cez facebook sa dostanete 
všade inde. Teda sociálna sieť 
na opustenom ostrove by nebo-
la na zahodenie. 

Na prednášaní je zaujímavé, že v triede môže byť 
pár ľudí, ktorí tomu rozumejú viac než vy.
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12. august, Shenzhen.
Futbalový štadión s kapacitou 60 000 miest 
pripravený na otvárací ceremoniál. 75 000 
dobrovoľníkov, okolo 7000 športovcov 
zo 152 krajín, neďaleká univerziádna dedinka 
so vztýčenou vlajkou každej z prítomných 
krajín, burácajúci Gaudeamus Igitur. Začal 
sa 26. ročník Svetovej letnej univerziády 
Shenzhen 2011.

Slovenská výprava v počte 62 súťažiacich 
a 29 členov realizačného tímu zvolila 
ako vlajkonosičku tenistku Katku Kachlíkovú, 
ktorá na poslednej univerziáde v Belehrade 
vybojovala pre Slovensko 3 medaily.
„Dostalo sa mi tej pocty za minulú univer-
ziádu. Bol to neuveriteľný zážitok..“ hovorí 
Katka, ktorá na PEVŠ tento rok končí
magisterský stupeň na Fakulte práva.
„Otvorenie bolo veľkolepé, všetky výpravy 

postupne napochodovali na štadión spre-
vádzané výborným programom a úžasnou 
atmosférou, na rad prišlo vztýčenie oficiálnej 
vlajky, následne zapálenie univerziádneho 
ohňa a prezident FISU mohol vyhlásiť
26. letnú Svetovú univerziádu v Shenzhene 
za otvorenú.“

Slovenskí športovci sa predstavili v 16-tich 
z 24 disciplín a celkovo zaujali úspešné 
35. miesto, pričom len 58 krajín zo 152 získa-
lo medailu. Veľkolepá čínska organizácia
sa postarala o zážitok, ktorý si budú naši vy-
sokoškoláci ešte nejaký čas určite pamätať. 
Za našu školu nás reprezentovali Katarína 
Kachlíková a Peter Miklušičák (tenis), Štefan 
Cipár (šerm) a Natália Dubovcová (beachvo-
lejbal). Práve Natália bola najúspešnejšia 
Paneurópanka. So svojou spoluhráčkou
sa umiestnili na 5. mieste.
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text: iva mrvová
foto: sauš

Natália Dubovcová pre 

Ako si brala možnosť zúčastniť sa na tomto 
podujatí? 
Najprv som si to tak neuvedomovala, jed-
noducho nás nominovali a išlo sa. Samozrej-
me som sa tešila, bolo to pre nás doteraz 
najväčšie podujatie. Tú slávu som si však 
uvedomila až tam. Vôbec sme  nečakali, že 
to bude také veľkolepé. Ceremoniál bol ako 
na olympiáde, kopec organizátorov. Oni nás 
ani na záchod nepustili samé, o všetko sa 
starali. Keď ideš do sprchy, tak ani z pravej, 
ani z ľavej strany ťa nepustili. Všetko bolo 
presne určené, kopec pravidiel, neuveriteľné 
množstvo dobrovoľníkov, perfektná organi-
zácia. Obrovský zážitok.

Ako si sa k tomuto celému dostala? 
Univerziáda prebieha už tradične každé 2 

roky. A tento rok bol po prvýkrát zaradený 
aj beachvolejbal. A keďže sme na Slovensku 
jednotky, boli sme nominované.

Ako dlho už hrávaš?
Predtým som 4 roky hrala halový volejbal, 
potom bolo obdobie, keď som robila halový 
aj plážový súčasne, trvalo to asi rok. Teraz sa 
3 roky venujem už len plážovému.

Zvládaš to?
Tak, je to aj náročné, samozrejme. Všetko si 
stále vybavovať, hotely, letenky, presuny na 
letiská... S peniazmi to tiež nie je vždy jedno-
duché a aj keď máme sponzorov, 
veľa cestujeme a tam sú tie výdavky vždy 
najvyššie. A potom som stále a všade s Do-
minikou počas celého leta.  

Ponorkové stavy?
Nehádame sa, nebijeme ani nešticujeme, 
to si nemysli! (Smiech.) No, niekedy človek 
potrebuje vidieť aj inú tvár. 

Na univerziáde si ale určite prišla do kon-
taktu aj s mnohými inými ľuďmi, nie?
Samozrejme. Slovenská výprava mala viac 
ako 80 členov, bolo to skutočne veselé. 
Bývali sme s jednou gymnastkou, tú sme 
trošku utýrali bordelom. Ona mala všetko 
tak do „komínka“ poskladané. A my, volej-
balistky, sme dorazili o polnoci do hotela, 
zhodili kufre a začali vybaľovať, 
keď tu zrazu taký jemný hlások: „Ahoj!“. 
A na druhý deň po tréningu boli všetky naše 
veci poskladané. 
Zaujímavé bolo aj to, keď sme sa vzájomne 
pýtali, že: „No čo, ako zápas? Už ste boli 
vrhať? Ako dopadli preteky? Hodnotenie?“ 
Zrazu človek zistil, že o ostatných disciplí-
nach nemá ani páru. Na univerziáde 
som sa o mnohých športoch dozvedela 
ako sa bodujú, ako prebiehajú tréningy. 
Napríklad guliari a kladivári. Tí boli fakt 
obrovskí. Jeden z nich mi vravel, 
že keď trénoval, podarilo sa mu kladivom 
rozbiť neďaleko stojace auto. Ešte že hráme 
s loptou. (Smiech.)

Ako hodnotíš dosiahnuté 5. miesto?
Obhájili sme ho z minulého roka, kedy sme 
boli na Akademických majstrovstvách sveta, 
takže sme viac-menej spokojné. Mrzí nás 
akurát jeden zápas o postup, ktorý sme 
prehrali s Ruskami. Keby sme ich porazili, 
tak sme v prvej päťke hneď a možno by 
bolo všetko iné.

Rusky počkajú a na budúcej Univerziáde 
v Kazani 2013 ich na domácej pôde zničíte, 
ok?
(Smiech.) Dobre teda. Uvidíme, čo sa s tým 
dá robiť.

súhrn výsledkov

 
beachvolejbal

Zápasy v skupine:
Nestarcová/Dubovcová – Vlcek/Billinngs 2:0 
Nestarcová/Dubovcová – Nagata/Ishida 2:0 
Nestarcová/Dubovcová – Polky nepricestova-
li, kontumačne 2:0 

V skupine skončili na 1. mieste, na základe 
tohto umiestnenia boli nasadené ako č.2 
do 32-členného pavúka.

Zápasy v pavúkovi:
1. kolo: Nestarcová /Dubovcová – voľno
2. kolo: Nestarcová/Dubovcová – Michalovi-
čová/Čižmárová 2:0 
3. kolo: Nestarcová/Dubovcová – Dasha/
Natalia 1:2 
4. kolo: Nestarcová/Dubovcová – Svetik/
Victoriya 2:0 
5. kolo: Nestarcová/Dubovcová – Giombini/
Orsi Toth 2:0 
6. kolo: Nestarcová/Dubovcová – Hughes/
Day 0:2 

Celkovo obsadili konečné 5. miesto.

tenis

Ženy dvojhra:
1.kolo: Kachlíková – Brozda 6:4,6:2
2.kolo: Kachlíková – Sirotkina (2. nasadená) 
2:6, 6:7(3)
 
Ženy štvrohra:
1.kolo: Kachlíková, Nociarová – Han, Yoo (8. 
nasadené) 6:3, 7:5
8-finále: Kachlíková, Nociarová – Franková, 
Hladíková 3:6, 3:6
 
Muži štvorhra:
1.kolo: Košec, Miklušičák – Descloix, Quinque-
neau 6:7(5), 1:6
 
Mix:
1.kolo: Pažický, Kachlíková – Celebic, Veseli-
novic 6:4,6:3
8-finále: Pažický, Kachíková – Thompson, Bai 
6:4,6:7(1),1:6

šerm

Šermiar Števo Cipár získal len jedno víťazstvo 
nad Američanom Clifordom Fishlerom 5:4,  
čo mu na postup zo skupiny nestačilo a cel-
kovo sa tak umiestnil na 71. mieste. 
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Príchod
Kde bolo tam bolo. Kde to však 
bolo naozaj, tak v meste menom 
Zingst, v ktorom sme sa viac-
-menej neplánovane a celkom 
náhle ocitli. Závan Baltického 
mora nás privítal v plnej sile 
tak, ako aj človek, ktory nás, tri 
mladé vydesené Slovenky, čakal 
na vopred dohodnutom mieste 
a vyzeral presne ako ten z knižky 
o ekonomike vývozu bieleho 
mäsa. Tučnejší potetovaný chla-
pík menom Sylvio, s úsmevom 
od náušnice k náušnici a kérkou 
pod koženou bundou bolo to 
prvé, čo sme po vyskočení z auta 
uvideli. Párkrát sme si slovensky 
pripomenuli vulgárne výrazy 
pre situácie tohto typu a mne sa 
pred očami zjavila mamina tvár s 
výrazom “ ja som ti vravela”. 
Chlapík nas zaviedol na miesto 
výkonu našej práce. Žiadne čer-
vené svetlá. Vydýchla som si 
a podala ruku svojmu nové-
mu šéfovi Michaelovi, ktorý 
nam hrdo ukazoval svoj Steak 
& Cocktailhouse. Neuveriteľ-
ným dialektom  sa rozhovoril 
o podmienkach spolupráce. 
Môj mozog rozanalyzoval slová 
Bewegung a Wohnung, pričom 
pri tom prvom nám Michael na-
značoval, že hoci je to Steakhou-
se, pribratia sa báť nemusíme. 
Ubytovali sme sa neďaleko, v 
obytnom dome s fasádou silno 
pripominajúcou časy druhej 
svetovej vojny. Meno ulice – Am 
Ende – bolo skutočne už len 
čerešnička. Byt bolo ešte treba 
dorobiť. Bol síce rozsiahly a 
pohodlný, no neboli tam lampy, 
závesy, chýbala jedna posteľ a 
práčka. Michael so Sylviom prišli 
neskôr, dorábali, čo sa dalo a my 
sme zatiaľ strážili Michaelove 
deti, ktoré mali dokopy dva roky. 
Mladšia, čerstvo narodená, vyža-
dovala veľkú dávku pozornosti. 
Skončilo to tak, že sme všetky 
triasli vitamínmi v dóze v snahe 
vydať co najhlučnejsí rytmus 
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a zabrániť tak ďalšiemu prílivu 
sĺz. Mara, inšpirovaná Priateľmi, 
to vzala celkom vážne a ako pré-
miu kričala „Babo, babo, babo!” 
Po tomto zážitku sme sa jed-
noznačne zhodli posunúť mater-
skú o pár desaťročí neskôr.
Bolo presne prvého júna, 
keď sme si unavene líhali do 
našich nových postelí s pocitom 
zvedavosti, čo za tieto tri mesia-
ce zažijeme.

Arbeit macht... Spass?
V Nemecku majú začiatkom júna 
celú šnúru štátnych sviatkov 
a miestnych slávností, počas 
ktorých je u nich, vzhľadom na 
v tom čase dvakrát prekroče-
nú kapacitu v našom podniku, 
zrejme povolené jesť len steaky 
zapité koktejlom. Prvé dni v práci 
boli preto len ťažko opísateľné. 
Presne si spomínam, že som sa 
pravidelne pristihla ako zízam 
s otvorenými ústami na okolitý 
svet, ktorý sa mi pred očami 
mihal, akoby bol trojnásobne 
zrýchlený. Tie ďalšie veľké otvo-
rené ústa vedľa mňa patrili Sun. 
Prežívali sme to podobne. 
Bolo to úmorné a vtipné záro-
veň. Naša adaptácia na severský 
dialekt prebiehala veľmi šetrne. 
Mnohokrát sa nám šifru zákaz-
níkovej prosby rozlúštiť nepo-
darilo, a tak sme boli odkázané 
na čarovnú formulku: „...noch 
einmal bitte.“ Bolo však smutné, 
ak vám to dotyčný povedal pres-
ne v takom istom tempe, tvare a 
dialekte. S vedomím, že tu pri hr-
dom nemeckom nacionalizme s 
angličtinou aj tak nič nezmôžem 
som usmiala sa a odišla. O pár 
minút už pri nich stála kolegyňa. 
Nemka ako lusk.
Dve sme pracovali ako čašníčky, 
tretia vypomáhala v neďalekom 
butiku. Čas bežal, kolegom sme 
rozumeli stále viac a viac vtipov, 
sem-tam sme už dokonca aj 
nejaké pridali. Z mojej dlho štu-

dovanej a cibrenej Hochdeutsch 
sa zakrátko stal prašivý dialekt 
so škandinávskym nádychom. 

Jún presvišťal. Naučili sme sa ako 
na jednej ruke odniesť štyri veľké 
pivá, že Radler sa povie Alster, že 
nie každý zákazník ocení, keď ho 
oblejete smotanovým koktejlom 
a v momente, keď na vás hovorí 
viac ako päť ľudí naraz sa netre-
ba začať hystericky smiať.
Naša Hochdeutsch a sloven-
ský koreň predsa len nezmizli. 
Otázku, odkiaľ pochádzame, sme 
vďaka tomu počuli minimálne 
štyrikrát za deň. Najprv som 
starostlivo každému vysvetľo-
vala, že je to Slovensko, ktoré 
už s Českom nijako nesúvisí, že 
nemáme more a menu, teda 
euro, som už v rukách niekedy 
držala. Neskôr moja trpezlivosť 
rezignovala. Stalo sa, že som 
pochádzala z Fínska („Ja som to 
vedel!“), Španielska („Áno, máte 
také veľké pery...“) a keď bolo zle, 
tak aj z Antarktídy („Prosím?“). 
Ani sme sa nenazdali a bol tu júl. 
Keď sme prišli k názoru, že nás 
už ani zďaleka nič neprekvapí, 
začali deťom prázdniny. Počet 
hostí sa strojnásobil a ja som 
zrazu vedela na jednej tácke 
odniesť osem veľkých koktejlov, 
pozbierať špinavé taniere, urobiť 
tri objednávky a spacifikovať 
alkoholom posilneného hosťa na 
jeden výbeh spoza baru za nece-
lých šesť minút. V noci zostávali 
výkriky zo sna s číslami stolov 
bez povšimnutia. 

O tom, že do Zingstu zavítali 
mladé Slovenky, sa tamojšie 
obyvateľstvo dozvedelo neuve-
riteľne rýchlo. Ako atrakcia sme 
účel jednoznačne splnili. Na ľudí, 
ktorým sa bridí povedať Combie 
namiesto Zombie (názov koktej-
lu), smejú sa na slovách rumpšte-
ak (rumpsteak) a cola lajšt (light), 
sa oplatí ísť pozrieť. 

Okolie Kontiki bolo nádherné. 
Bar sa nachádzal asi päťdesiat 
metrov od pláže, na prome-
náde lemovanej krásnymi 
útlymi domčekmi ponúkajúcimi 
ubytovanie. Všade bolo magicky 
čisto, na čo sme sa adaptovali až 
po určitom čase. Ako doprav-
ný prostriedok slúžil bicykel, 
pretože najmenej ničí Nemcami 
tak veľmi strážené okolie. Jeden 
sme od kolegu dostali aj my. 
No keďže sme boli dve, Sun sa 
rýchlo usadila na zadný kovový 
nádstavec na blatníku a ja som 
v rámci tréningu ťahala. Vydržalo 
nám to asi päť dní až do momen-
tu, kým som počula ako sa moja 
spolujazdkyňa sťažuje kolegyni 
že jej: „Arsch ist kaputt“. 
Voľného času bolo málo, ale 
keď bol, snažili sme sa ho tráviť 
vonku, čo najďalej od baru, čo 
nám však počasie veľmi často 
neumožňovalo. Pršalo aj trikrát 
za deň a to tak, že človek (v tom-
to prípade skôr ženy) si špirálu 
objavili niekedy až na kolene 
(hoci Sun prisahá, že ju raz mala 
aj na topánke) a kvôli bezpeč-
nosti panoval zákaz nosiť biele 
tričká v kombinácii s čiernou 
podprsenkou.
Ako sa jún rozbehol, júl preletel 
a začal august, tak sa nám situá-
cia začala ukľudňovať a, hoci znie 
to neuveriteľne, priam vliecť. 
Ľudí ubúdalo, sezóna pomaly 
končila, pršať neprestávalo. Svet-
lým bodom sa nám stal moment, 
keď sme sa dozvedeli, že nám šéf 
dal sľúbenú 6 dňovú dovolen-
ku. S víziou voľna v posledný 
augustový týždeň prestala naša 
existencia stagnovať. Denné ri-
tuály v práci sme si začali užívať. 
Začalo nakupovanie suvenírov 
a pocit, že to bol všetko iba sen. 
Spoznali sme inú mentalitu. Eu-
rópsku, a predsa takú rozdielnu. 
Nechali sme za sebou obrovskú 
skúsenosť. Tak nejak sa už teším 
na tie ďalšie.  

deutschland, 
deutschland 
über alles
za prácou pri chladnom baltiku

text: iva mrvová
foto: autorka,
soňa vozárová
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„Promócie sú asi najväčšou udalosťou,
na ktorej mladým ľuďom v Thajsku v živote 
záleží,“ vysvetľuje Lexie, študentka medziná-
rodných vzťahov na univerzite Thammasat 
v Bangkoku. Tie jej sa niesli v tradičnom thaj-
skom štýle. Oblečená v dlhom čiernom talári 
s výložkami a pečaťou s logom univerzity, 
pod ním slávnostné šaty. Dokonale nalíče-
ná a učesaná si Lexie prebrala bakalársky 
diplom a s ním aj množstvo najfarebnejších 
kvetov od rodiny a priateľov. Čerstvých thaj-
ských absolventov vždy prídu podporiť davy 
priateľov a spolužiakov z univerzity. Zahŕňajú 
ich plyšovými hračkami a gratulantskými 
transparentmi. Škola pre absolventov vyzdo-
bí sálu alebo univerzitný park, všade je veľa 
balónov, kvetov a nápisov s blahoželaním. 
„Väčšina ľudí si najme súkromného fotografa. 
Fotenie sa s rodinou, spolužiakmi a profe-
sormi trvá hodiny,“ smeje sa Boom, čerstvý 
absolvent politických vied na bangkokskej 
Thammasat. Fotografie sa potom upravu-
jú nápismi a heslami podľa chuti každého 
absolvujúceho ročníka. Asi najoriginálnejšou 
súčasťou promócií sú ŠPZ-ky s nápisom „Prá-
ve promovaný“, rokom promócií ako evidenč-
ným číslom spolu s thajským znakom “จบ”, 
ktorý znamená „koniec“. Značka je červenej 
farby, ktorá sa v Thajsku dáva na nové autá. 
Je to symbol nového života absolventa.

tradícia
Promócie v thajskej spoločnosti nesú význam 
vstupu mladého človeka do spoločnosti. 
Ukončenie štúdia znamená úspešné štúdium 
a dobrý štart do života. „Pre rodinu je to vždy 
veľmi emocionálna a kultúrna udalosť,“ ho-
vorí Lexie, aj pre jej rodičov je vysokoškolský 
absolvent v rodine akási pocta. V krajine 
úsmevov si nových absolventov uctí 
aj kráľovská rodina, ktorá je takmer po-
svätná. Každý rok na univerzitách rozdáva 
diplomy jeden zo štyroch potomkov kráľa 
Bhumipola Aduljadeya alebo Ramu IX. Pre 
každého Thajčana je takéto stretnutie celoži-
votným zážitkom a poctou. Kráľovská rodina 
je v Thajsku veľmi obľúbená  i nedotknuteľná. 
„Odovzdávanie diplomov sa tradične začína 
na univerzite Mahidol. Založil ju otec nášho 
kráľa, ktorého si takto každý rok uctievame,“ 
vysvetľuje Boom. Promujúci študenti si musia 
vycibriť správny úklon a poďakovanie ich 
veličenstvám. Bez „Wan Som Yai”, nácviku 
oficiálneho ceremoniálu, v Thajsku študenta 
k promóciám nepripustia. Veľká pozornosť  
sa venuje aj domovskej fakulte a univerzite.
Je dôležité, kto bude vašou alma mater. Na 
talároch majú absolventi univerzitné pečate, 
ale aj stužky vo farbe svojej fakulty. Výzor 
dopĺňa umelá biela kožušina – jednu dosta-
nú bakalári, dve magistri a tri doktorandi. 

pestré štúdium
Atmosféra na thajských univerzitách sa 
môže cudzincovi zdať až patetická. Tamojší 
študenti totiž štúdiom naplno žijú a zo školy 
majú väčšinou radosť. K svojej univerzite 
majú vzťah a od začiatku sa so spolužiakmi 
aktívne socializujú. Mladších ročníkov sa 
ujmú tie staršie, organizujú spoločné výlety 
a akcie, aby sa fakulta či program dobre 
medzi sebou poznali. Tie im financuje škola, 
ak samozrejme majú vzdelávací charak-
ter. Návšteva starých thajských chrámov 
alebo iných kultúrnych pamiatok, spoločný 
obed a spoločenské hry v autobuse sú pre 
thajských študentov skvelá príležitosť ako 
sa zblížiť. Na univerzite majú športové tímy, 
divadlo a výnimkou nie je rocková kapela. 
V areáli Thammasat v Bangkoku je počas 
celého dňa  vidieť a aj počuť nacvičovať ľudí 
zo speváckeho krúžku alebo roztlieskavačov.  
Cheerleaderstvo nie je v Thajsku výsadou 
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Taláre, veľa kvetov a darov, súkromný fotograf, ale aj princ či princezná. Na uni-
verzitách v Thajsku sa promuje v najväčšej možnej sláve. Pre študenta je deň promócií 
jedna z najdôležitejších chvíľ v živote. Zrejme aj preto, že väčšina thajských študentov 
si vysokú školu naplno užíva. 

taláre, divadlo
a tvrdá práca

žien. Prvé ročníky na bakalárskom štúdiu 
majú často skupinové cvičenia a hry ešte 
pred vyučovaním a aj po jeho skončení.
Nejde však len o mimoškolské aktivity.

kvantá kníh a „full-time student“
Thajčania berú štúdium vážne. Inak by to ani 
nešlo. Školstvo si v Thajsku, podobne ako aj 
v iných krajinách Východnej a Juhovýchodnej 
Ázie, zakladá na vysokej úrovni. V domácich 
i medzinárodných programoch sa kopírujú 
svetové štandardy vyučovania, zadaní a sys-
tému hodnotenia. Výsledkom pre študenta 
je tvrdá práca na každom predmete. Povinné 
čítanie článkov a kníh na každú ďalšiu hodinu 
a sumarizovanie ich obsahu je len kvapkou 
v mori. Seminárne práce, prezentácie 
na hodine a iné skupinové projekty sa pri-
pájajú – čím ďalej v štúdiu, tým viac práce. 
Nečítať zadané texty na každú hodinu nemá 
význam, lebo bez nich sa neviete zapojiť 

a aktivita študenta je v hodnotení profeso-
rov veľmi vysoko. V skratke by sa dalo 
povedať, že človek takmer nemá šancu 
dokončiť školu bez praktických znalostí. 
Ani práca popri štúdiu nie je práve dobrou 
voľbou, radi varujú profesori. Učenia je veľa 
a je lepšie byť „full-time“ študentom. To je 
však to, snáď jediné, negatívum thajského 
univerzitného systému. A nezanedbateľné 
– vysokoškolské štúdium je spoplatnené. 
Každá škola, fakulta, program si ceny určujú 
samé a môžu sa vyšplhať až na 14 tisíc eur 
za magistra v najkvalitnejších odboroch 
na tých najlepších univerzitách. Väčšinovo 
chudobným Thajčanom preto nezostáva iné 
len dobre našetriť, alebo sa pokúsiť dostať 
štipendium. Privyrábať si počas štúdia 
niektorí existenčne aj tak musia. Času nazvyš 
je však žalostne málo. Ako povedal „ajan“ 
(profesor) Pisanu z univerzity Thammasat: 
„Kým skončíte doktoranda, zošediviete.“ 

alexandra demetrianová
má 25 rokov. Na PEVŠ promovala v roku 
2010 v Bc. programe Mediálna komunikácia.
Od septembra 2010 žije v Bangkoku a pracu-
je ako spravodajkyňa Slovenského rozhlasu 
v Ázii. Externe prispieva do Pravdy a časo-
pisu Trend. V júni 2011 začala študovať na 
univerzite Thammasat v Bangkoku v medzi-
národnom Master of Internaional Relations 
programe, ktorý sa vyučuje v angličtine.

text: alexandra demetrianová
foto: autorka
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Keď ich oslovím, či sú ochotní spraviť so mnou interview, všetci svorne 
vytiahnu preplnené diáre. Vyťaženejší než guvernér NBS, no ani zďaleka 
takí dôležití – zatiaľ. My im rubriku venujeme už teraz. Prečo?

pracujúci 
študent 
Sú spokojní s tým, že doma 
nepozerajú telku, na párty idú 
len keď si to naozaj zaslúžia a 
ešte stihnú pomôcť spolužiačke 
s reportážou. Pracujúci študenti 
- exempláre bežných, teda den-
ných študentov, ktorí si tento 
status dobrovoľne okresali o 
polovičku prisudzovaných vlast-
ností. Nestrácajú čas a ponúkajú 
svoje schopnosti pracovnému 
trhu ešte počas štúdia. Na oplát-
ku čakajú skúsenosti, ktoré sú 
neoceniteľné. Okrem toho môžu 
raz za čas zájsť na slušný obed a 
za svoje. „Podľa mňa je normálne, 
že keď máme okolo 20-22 rokov, 
už sa nechceme nechať živiť 
rodičmi,“ hovorí Miška. Chodí
na Fakultu masmédií PEVŠ a po-
pritom si privyrába vo fitnescen-
tre. Väčšina denných študentov 
to takto ale nerobí. Nie je to až 
také prirodzené, ako sa Miške 
zdá. Vlastne je to veľmi náročné. 
Chce to odhodlanie, riadnu orga-
nizáciu, pevné nervy, horu zod-
povednosti a určite ani štipku 
lenivosti. Všetko závideniahodné 
cnosti. A tie im nedovolia zaháľať 
v práci, no ani v škole.

LTT – len tak-tak
Chcú? Musia? Alebo len tak z 
roztopaše? Na dôvodoch ne-
záleží. Keď už si študenti nájdu 
prácu, majú záväzky voči svojmu 
zamestnávateľovi tak, či onak. 
Adam odpracuje v obchodnom 
dome s nábytkom približne 50 
hodín za mesiac. „Väčšinou to 
mám naplánované LTT – len tak-
tak. Môžem však povedať,
že som v podstate spokojný, 
že okrem školy a roboty stíham 
ešte aj iné veci. Mám svoje záuj-
my, napríklad športujem. Musím 

sa venovať aj svojej partnerke, 
čo si tiež vyžaduje čas,“ dodáva s 
úsmevom Adam. „Keby sme mali 
len chodiť do školy a do práce, 
tak by nás pravdepodobne veľmi 
rýchlo ‘vystrelo’,“ súhlasí Lenka, 
ktorá má tiež okrem školy množ-
stvo ďalších povinností.  „Moja 
práca sa zlieva do troch oblastí. 
Prvou je internetový lifestylový 
časopis, druhou je asociácia 
hovorcov a treťou je eventová 
agentúra, kde robievam či už 
produkčného animátora, alebo 
vizáž. Stáva sa mi často, že robím 
aj tri veci naraz – keď mám 
uzávierku, nejakú akciu, a ešte 
sa mi do toho pripletie škola. 
Bez oddychu, času stráveného 
s priateľmi a pohybu mimo 
uzavretých priestorov len ťažko 
hľadám chuť a energiu na plne-
nie povinností.“ Miška tiež pri 
plánovaní povinností nezabúda 
na oddych. „Mám svoj diárik, 
kde si všetko zapisujem, a keď 
nájdem voľný priestor, tak si tam 
napíšem nejakú voľnočasovú ak-
tivitu, napríklad behanie. Mnohí 
podľa mňa robia chybu v tom, že 
veľa voľného času strávia doma, 
namiesto toho, aby išli von 
rozhýbať telo. Pre niekoho je to 
ďalšia aktivita, no v skutočnosti 
je to lepšia forma oddychu ako 
presedieť tri hodiny za počíta-
čom a potom sa vyhovárať, 
že na relax nie je čas.“

Škola versus práca?
„Priority mám stanovené jasne - 
škola je prednejšia. Inak by som 
do nej vôbec nechodil. Ale tie 
peniaze potrebujem, keďže sa 
viac-menej živím sám. Preto sa 
hodnoty škola a práca vyrovná-
vajú,“ priznáva Adam.

LIKE | aktívny život

rozhovor
s Lindou Sekerášovou, študentkou FP pracujúcou
v advokátskej kancelárii:

Aké je tvoje štúdium? Užívaš si ho? Chodíš na diskotéky, alebo 
sedíš nad knihami, zákonmi, prípadne väčšinu času tráviš 
v práci?
(Smiech). No ja som práve ten opačný typ, ako ten, ktorý sedí 
nad knihami. Nikdy som nemala k tomu nejaké väčšie sklony, 
ale samozrejme, rada idem s partiou na krúžkovice alebo iné 
podujatia. Nejaká beánia? Dobre, tak to si nenechám ujsť. Ale 
že by som mala každý týždeň niekam chodiť, tak to nie. Bola 
som tak vedená, mala som vždy nejaké záväzky, a ani ma to ne-
ťahalo. Mám istú hranicu. Jednoducho, menej je niekedy viac.

Popri škole už od prvého ročníka pracuješ v advokátskej kan-
celárii. Aké je to pracovať popri štúdiu? Dá sa to skĺbiť aj so 
zábavou? Je to pre teba náročné?
No, (smiech), okolo mňa stále x ľudí nepracuje. Majú vážne len 
ten typický študentský život. A jednoducho, x krát si poviem, 
že to je pre moje dobro, niečo pre moju lepšiu budúcnosť. 
Párty ma ďalej neposunú...

To znamená, že to zvládaš? 
Dá sa to zvládnuť, samozrejme, že hej. Ale treba tomu niečo 
obetovať. Pre mňa to znamená, tie párty, že tam nepotrebu-
jem byť. Všade a vždy. Stačí iba občas. Teda, minimálne. 

Ako si si našla prácu v advokátskej kancelárii?
Za pomoci známych. Ich dcéra pracovala v istej kancelárii a 
dohodila mi kontakt. Prijali ma však na základe štandardného 
pracovného pohovoru. 

Ako prebehol samotný pracovný pohovor?
Bol to ústny pohovor. V kancelárii dbali aj na dobrú znalosť 
jazyka. 

Koľko času tráviš denne v práci? 
Priemerne osem hodín. Záleží to od rozsahu práce, ktorú mám 
na starosti a samozrejme, niekedy aj od vlastného programu, 
napríklad večerného... (smiech).

Ako sa cítiš v advokátskej kancelárii medzi kolegami-
právnikmi? 
Na začiatku to bolo dosť stresujúce. Nevedela som sa aklima-
tizovať, nerozumela som ich reči (smiech). Ale časom si človek 
zvykne a obrní sa voči tomu. Zapadne. A treba tomu dať čas, 
lebo je toho strašne veľa, a nedá sa to hneď. Na všetko treba ísť 
pomaly. Dnes sa cítim príjemne. Ale všetko závisí aj od nálady 
kolegov a hlavne nálady pána doktora, pre ktorého pracuje-
me...

Vedela by si povedať, čo ti dáva práca v advokátskej kancelá-
rii? 
Jednoznačne – skúsenosti. Neoceniteľné. Dúfam, že ich ďalej 
v živote využijem. Či už v práci, alebo v bežnom živote.

text: lenka nemečková
ilustrácia: iva mrvová

text: adam šebesta
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TV BRATISLAVA
televízia všetkých Bratislavčanov

Sledujte nás v TV
alebo

online
na www.tvba.sk

prípadne
facebook.com/tvbratislava

A Miška dodá: „Určite je lepšie 
mať viac aktivít, ako nerobiť nič.
Aj keď na úkor toho, že tá škola 
sa občas vynechá."
Aj keď tvrdia, škola je prvoradá, 
takto to skôr vyzerá, že práci sa 
venujú viac než školským povin-
nostiam. Pravda je však opakom. 
Sú to práve jedni z príkladných 
študentov, ktorí si úlohy plnia 
stopercentne. „Zistila som, že 
jediný spôsob, ako to všetko stí-
hať, je robiť si veci do školy hneď, 
keď ich máme zadané. Nestalo 
sa mi ešte, že by som nejakú 
prácu do školy neodovzdala či 
odovzdala neskoro,“ tvrdí Lenka.
 

núť svoje schopnosti pracov-
nému trhu už počas štúdia, aj 
keď je to ponuka mimo študijný 
odbor." A výhovorky, že prácou 
"nedotknutý" študent nie je pre 
nikoho zaujímavý, podľa mana-
žérky neplatia: „Jednoznačne sú 
pre nás študenti, ako pracovná 
sila, zaujímaví i napriek tomu, 
že  nemajú pracovné skúsenos-
ti. Teoretické znalosti, ktoré 
získavajú počas štúdia, spolu s 
motiváciou pracovať na sebe 
a chuťou učiť sa priamo v praxi 
sú prospešné pre obe strany.“
A čo v prípade, že sa zamestná-
vateľ musí prispôsobiť štúdiu? 

Ako to vidí druhá strana
Najčastejšie pozície, ktoré 
študenti zastávajú, sú čašník, ad-
ministratívna pomoc v kancelári-
ách, upratovacie práce či marke-
tingový prieskumník v telefónnej 
ústredni. Všetko práce, na ktoré 
rozhodne netreba vysokú kvali-
fikáciu a v ktorých len málokto 
chce zostať či budovať na nich 
kariéru. Oplatí sa nám teda 
zamestnať sa v odbore, ktorý 
sa nášho štúdia netýka? Spýtali 
sme sa recruitment manažérky 
Zuzany Karkesovej, ktorá má 
so zamestnávaním študentov 
bohaté skúsenosti. "Získať pra-
covnú skúsenosť a vybudovať si 
pracovné návyky sa dá aj mimo 
svojho študijného odboru, čo je 
určite výhoda. Ideálne však je, ak 
študent získa pracovné skúse-
nosti priamo v odbore alebo v 
príbuznej oblasti, pretože potom 
si vie reálnejšie predstaviť, čo sa 
od neho očakáva a dokáže ľahšie 
zhodnotiť, či ho táto práca napĺ-
ňa. Okrem toho, zamestnávateľ 
má tiež väčšiu istotu, že bude 
absolvent vhodný na prácu, 
ktorú má vykonávať. Určite však 
odporúčam študentom poskyt-

Počíta so situáciou, keď študent 
musí dať prednosť škole pred 
prácou?
"Prirodzene, plnenie úloh vyža-
dujeme bez ohľadu na to, či sa 
jedná o študenta alebo iného 
zamestnanca. So študentom 
si vopred dohodneme rozsah 
týždenného úväzku, v ktorom 
môže pracovať. Aké priority 
priradí štúdiu a práci je na ňom. 
Zamestnávateľ však potrebuje 
vopred poznať jeho časové 
možnosti, aby sme mu zadali 
aktivity primerané jeho mož-
nostiam. Nemá zmysel zobrať 
si na seba viac, ako sa dá v reále 
zvládnuť. Vždy ide o vzájomnú 
dohodu. Neustála komunikácia 
a dôkladné naplánovanie aktivít 
sú nevyhnutné."
Ak sa chceš dozvedieť, ako pre-
bieha život študenta s prácou, 
prečítaj si rozhovor s jednou 
z nich. A možno zistíš, že je to 
život, aký chceš aj ty. 

Akému odvetviu práva sa chceš po skončení štúdia venovať?
Pokiaľ pôjde všetko tak, ako má a ja sa nerozhodnem odísť do 
zahraničia, tak to bude rodinné právo. I keď to neviem na 100% 
povedať. Ešte som neobhájila ani bakalársku prácu! No práve 
rodinné právo mi je najbližšie zo všetkých právnych odvetví.
 
Akú rady by si dala študentom, ktorí si hľadajú prácu?
V prvom rade to nesmú vzdávať! Viem, že dnešná situácia nie 
je jednoduchá. I keď aj tu niekedy platí, a to by človek skutočne 
nečakal, že to príde v momente, kedy to najmenej čakáte. A tak 
to bolo aj u mňa. No samozrejme, že tiež platí – robota sama 
z neba nepadne! Treba tomu teda aj pomôcť...

Vedela by si dať nejaké tipy na zvládnutie školy a práce?
Začiatky sú vždy ťažké. U každého je to individuálne, čiže asi len 
toľko – nechávajte si hlavne čas aj sami pre seba a po každom 
ťažkom dni si povedzte, že je to pre vaše dobro a môže vám to 
iba niečo dať , nie vziať... A najlepšie na odreagovanie sú šport 
a záľuby, ktoré človeka naozaj bavia a pri ktorých si vie aj dobre 
oddýchnuť.

Takže si vieš nájsť aj čas na relax...
Áno, utekám do Trenčína (smiech). Samozrejme, človek si vždy 
musí nájsť ten čas, lebo by sa z toho zbláznil, z toho chaosu. 
Nerozumiem ľuďom, ktorí dokážu v tom chaose žiť. A ešte 
popri tom mať rodinu... No jedno s druhým sa proste nedá 
dlhodobo zvládať! Je to náročné. Treba si nájsť čas. No nie som 
v práci od rána do večera, väčšinou osem hodín. Som spokojná.

Ideálne je, ak študent získa pracovné skúsenosti
priamo v odbore alebo v príbuznej oblasti, pretože 
potom si vie reálnejšie predstaviť, čo sa od neho 
očakáva a dokáže ľahšie zhodnotiť, či ho táto práca 
napĺňa.
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halloween/ 

hviezdy n
oci

halloweenskej
LIKE | like style

Nešli sme robiť seansy na cintoríne o polnoci, ani sme neobhadzovali susedom dvere vajíčka-
mi a ani sme domov nedošli s vreckami plnými sladkostí. Dokonca sme sa ani neprezliekli za 
čarodejnice, smrtky alebo duchov. S takouto halloweenskou módnou nudou sme sa rozlúčili 
a radšej sme vhupli do kostýmov celebrít. Veď aj oni sú tak trochu masky, ktorých sa obyčajní 
ľudia boja. A zistili sme pre vás, že Lady Gaga rada nosí pásiky, Madonna pije drinky na bare 
ležmo, Marylin Monroe oslavuje tam na onom svete s kráľom popu a zosnulou rebelkou Amy 
Winehouse a že najlepšej kúzelníckej dvojici Harrymu a Hermione občas tie kúzla nevýjdu.

Ak aj vám už niekto hovoril, že sa podobáte na niekoho slávneho, Halloween je ten správny 
čas v roku si pocit byť hviezdou vyskúšať aj v nočných uliciach Bratislavy. Tak vám prajeme 
veľa odvahy a dobrú zábavu až pokým vlci nezačnú vyť.

text: sabina másová
foto: edith glutová

Za zapožičanie masiek ďakujeme:
www.masky.sk | Tel.: 0948 156 000

Styling a vizáž Miroslava Michalková:
miroslavamichalkova.com

Viac fotografií z módneho editoriálu a zákulisia
príprav nájdete na facebook.com/likemagazin
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Len si predstavte, že by ste niesli 
na chrbte 175-kilové bremeno. 
Presne takou váhou je zaťažená 
naša chrbtica pri sedení, pričom 
riziko nepríjemnej reakcie na 
chrbticu sa nesprávnou polohou 
ešte zvyšuje. “Študent by nemal 
sedieť zhrbený, s prekríženou 
nohou cez nohu a tiež pri opretí 
nesmie byť medzi driekovou 
časťou chrbtice a operadlom 
stoličky veľká medzera,” hovorí 
fyzioterapeutka Mgr. Ingrid 
Domonkosová. Aká je teda 
správna alternatíva?  Za správny 
sed považujeme, keď je panva 
klopená dopredu, chodidlá sú 
celou plochou aj prstami opreté 
o podložku, členky, kolená, bedrá 
zvierajú pravý uhol a nohy sú od 
seba vzdialené na šírku bokov. 
Štúdium na stoličke možno 
niektorým z vás pripadá nudné 
a únavné, tak si radšej, spolu s 
učebnicou, ľahnete na posteľ. 
Toto rozhodnutie však tiež 
nemožno považovať za ideálne.  
“Učiť sa na bruchu a ešte s opre-
tím o lakte by sme vôbec nemali. 
V tejto polohe sa chrbtica dostá-
va do ešte väčšieho prehnutia 
v krčnej a driekovej časti a tým 
tlak na medzistavcové platničky 
rastie a chrbtica sa preťažu-
je.” Ľah na boku s podporou o 
predklaktie tiež nemožno zo 
zdravotného hľadiska považovať 
za najlepšie riešenie. Zostala 
nám teda posledná alternatíva, 
teda ľah na chrbte. Ľahnite si na 
chrbát, hlavu si niečím podlož-
te do mierne zvýšenej polohy 
a pokrčte nohy v kolenách, 
kam si následne môžete oprieť 
učebnicu. “V takomto prípade je 
chrbtica najmenej preťažovaná” 
tvrdí odborníčka. 
Klasická vyučovacia hodina nemá 
45 minút len tak pre nič za nič. 

“Dlhšie by sme sedieť nemali. 
Po uplynutí trištvrte hodiny je 
vhodné na chvíľu vstať, zmeniť 
polohu a spraviť si pár rela-
xačných, dychových, prípadne 
očných cvičení – obzvlášť, ak 
pracujeme s počítačom,” dodáva 
fyzioterapeutka a majiteľka 
súkromného rehabilitačného 
centra BIOFIT PLUS. Ideálne je 
urobiť si v priebehu dňa aj dlhšiu, 
asi dvojhodinovú prestávku od 

zdravé učenie
prospieva
Skláňam sa nad knihami za písacím stolom a študujem. 
Ani mi nenapadne si sadnúť inak, zdravšie. A to je chyba! 

učenia a vsunúť si tam nejaké 
pohybové   aktivity, ako napr. 
cyklistika, korčuľovanie, plávanie, 
chôdza alebo precvičovanie tela 
pomocou pilates tréningu či 
power jogy. Zlým výberom nie 
je ani relaxačná masáž jedenkrát 
do týždňa či návšteva posilňov-
ne. Avšak, pri druhej možnosti je 
potrebný kvalitný tréner, ktorý 
dohliadne na správnosť vášho 
cvičenia. 
Počuli ste už o dynamickej stolič-
ke, ktorá kopíruje pohyby vášho 
tela? Lacná nie je, no pre zdravie 

určite lepšia ako tá klasická. V 
prípade, že si ju naozaj nemôžete 
dovoliť, dá sa nahradiť pohyb-
livou fit loptou, na ktorej však 
tiež nemožno sedieť hocijako. 
“Nemali by sme si sadať do stre-
du, ale skôr na jej prednú tretinu, 
pretože váha musí byť rozlo-
žená na nohách, bedrá musia 
byť vyššie ako kolená a stehná 
smerujú šikmo nadol.” Čas, ktorý 
na tejto originálnej pomôcke 

presedíme, môže bez problémov 
presiahnuť aj spomínaných 45 
minút a vyšplhať sa až na dve 
hodiny. Nevadí to, pretože naše 
svaly, vďaka nej, stále pracujú a 
tým sa posilňujú. Potom je však 
potrebný krátky oddych, aby 
svaly mohli zrelaxovať. 
Dôležitosť správnej polohy pri 
učení je síce vysoká, no pred-
stavte si, že sa učíte v nevyvetra-
nej a tmavej miestnosti bez pitia 
a jedla. Efekt by, pri takýchto 
podmienkach, asi nebol celkom 
podľa vašich predstáv. Vzhľa-

Máme pre vás pripravené pravidelné akcie...

Cocktailbar COCOLOCO je jedným z naj týlovej ích cocktailbarov v starom meste,
s ponukou ve kého mno stva cocktailov, hudobnou produkciou a otváracou dobou
do skorých ranných hodín po as celého tý d a.

š š
ž

ž
ľ

č ň

Viac info o na om cocktailbare nájdete na www.cocoloco.skš
Rezervácie na t. .: 0948 033 915č

zľava na ú et pre v etkých tudentov PEVŠ
(platí po preukázaní sa tudentským preukazom)

č š š
š-20%

NOVINKA

dom na to nesmie byť teplota 
nižšia, ani vyššia ako 21°-23°C. 
Vtedy totiž nevdychujeme príliš 
presušený vzduch, ale naopak, 
je zabezpečená jeho dostatočná 
vlhkosť. Ani so svetlom sa radšej 
netreba zahrávať. Najlepším 
spôsobom, ako si zhoršiť zrak, 
je čítať učebnicu zahalenú v 
tieni. To však určite nikto z nás 
nechce, tak sa radšej posadíme 
tak, aby nám na ňu dopadalo, čo 
najviac svetla a my sme mohli 
bez problémov vidieť všetky 
písmenká. Iný prípad nastáva, 
keď sa učíme pomocou počítača. 
“Keď neopisujeme poznámky, ale 
text iba čítame, ideálnejšie je za-
strieť žalúzie. Vzdialenosť očí od 
učebníc by mala byť 20 – 30 cm 
a od obrazovky asi 40 – 70 cm,” 
tvrdí Domonkosová. Na pracov-
ný stôl si nezabudnite pripraviť 
dostatočné množstvo tekutín, 
najlepšie čistú vodu alebo mine-
rálku. “Kvôli vysokému obsahu 
solí nie je vhodné piť celý deň 
iba minerálnu vodu. No, ak z 
nej vypijeme 4-5 dcl denne, je 
to v poriadku.” A čo energetické 
nápoje? Fyzioterapeutka by ich 
najradšej úplne zrušila, pretože 
na chvíľu nás môžu naštartovať 
ale potom vyvolajú ešte väčšiu 
únavu. No ak vám tak veľmi chu-
tia a pomáhajú, vypite maximál-
ne jeden alebo dva za deň.  

zásady správneho 
učenia
1. Urobte si krátku prestávku
po každých 45 minútach
(cca 10minút). 
2. Dbajte na to, aby sa teplota 
v pracovni pohybovala od 21°C 
do 23°C. 
3. Pracovňu vždy dôkladne 
vyvetrajte.
4. Nečítajte z učebnice pri nedo-
statku svetla. 
5. Vypite aspoň 3 litre tekutín 
za deň a energiu si dobíjajte 
sacharidmi.
6. 3 – 4x v týždni vsuňte dlhšiu 
prestávku vo forme pohybovej 
aktivity (cca 2 hodiny)

vhodné nápoje
pri učení        
1. Čistá a minerálna voda
2. Ovocné šťavy, čaje

zamaškrťte
si pri štúdiu 
1. Orechy
2. Čokoláda 
3. Ovocie

text: simona horváthová
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Pravdepodobne by ho mnohí 
poslali kade-ľahšie a tí distin-
gvovanejší by si ho zo slušnosti 
aspoň vypočuli a v duchu  
by si pomysleli, že si tento chlap 
z nich robí dobrý deň – doku-
mentarista a humorista v jednej 
osobe, Morgan Spurlock. 
Pre Američanov je toto meno 
známa firma a európsky divák 
ho pozná ako „týpka“, ktorý 
sa tridsať dní prejedal len vý-
robkami McDonald ś vo svojom 
dokumente Super Size Me. 
Touto prvotinou svojich divákov 
a kritiku značne polarizoval, a tak 
trochu mu prischol status nie 
príliš vážneho dokumentaristu, 
ktorému nie je cudzí humor 
ani v žánri dokument. Po pokuse 
hľadať Usámu bin Ládina, obja-
vovať skrytú stránku všetkého 
v dokumente Freakonomics 
a zisťovaní, čo by si Ježiš kúpil, 
ako reakcia na komercializáciu 
Vianoc, sa Morgan Spurlock 
rozhodol povŕtať v problematike 
reklamy.

The Greatest Movie Ever Sold 
začína svoju púť návštevou 
Morgana Spurlocka v centrále 
najväčších reklamných magnátov 
Ameriky a vetou, že chce spraviť 
film o product placemente, mar-
ketingu a reklame, financovaný 
len product placementom, mar-
ketingom a reklamou. V skratke, 
celý film bude od začiatku 
do konca „branded“. Svojou repu-
táciou si ich však nezíska, a preto 
ho hľadanie sponzorov privádza 
k ďalším dôležitým hráčom 
v obrovskom marketingovom 
kolotoči. Od psychoanalytickej 
poradne, kde sa snaží zistiť svoju 
„brand identity“, cez skenovanie 

mozgu pre potreby neuromarke-
tingu, až po výlet 
do zakázanej zóny všetkých out-
doorových reklám São Paulo.

Spurlock sa počas nakrúcania 
dokumentu v podstate stále učí 
od najlepších o tom, ako funguje 
svet reklamy vo filmoch. Raz sedí 
pri okrúhlom stole s Donaldom 
Trumpom, raz s členom skupiny 
Outkast a potom s Quentinom 
Tarantinom na balkóne jeho vily. 
A popritom všetkom sa stíha 
pýtať, kto ovplyvňuje filmy 
v Hollywoode. Tvorcovia alebo 
značky? Ako veľmi ovplyvňujú 
značky samotný film?  A nena-
rúšajú reklamy a značky tvorivý 
proces autora? Morgan Spurlock 
vás vtiahne do zákulisia reklamy 
vo filme, ale povie vám aj to, 
či je v reklamách pravda, ako 
reklama siaha aj na pôdu školy, 
čo je sell-out a kam by ste mali 
ujsť pred reklamou.

The Greatest Movie Ever Sold 
zrejme nie je kasový trhák a ani 
„Ironman of documentaries” 
ako si to Spurlock prial, ale je 
dobrou učebnou pomôckou, 
pretože plynule zachytáva celý 
proces problematiky product 
placementu vo filmovom prie-
mysle a robí to naturalisticky, 
ako sa na dokument patrí, 
ale štýlom, ktorý je vlastný len 
jemu.

Názov dokumentu, 
ako aj mnohé scény v ňom, bral 
režisér ironicky, ale iste to oce-
níte, keď budete sledovať okatý 
product placement a uvedomíte 
si aj to, že branding je tiež zákla-
dom šampónu pre kone a ľudí.

LIKE | like style

pom wonderful presents
the greatest movie ever sold
Predstavte si, že ste majiteľom značky, máte svoj „brand image” a príde 
za vami človek, ktorý chce vašu značku použiť pri dokumente o marketingu 
a reklame spôsobom, ktorý zaváňa takou profesionalitou a reklamou, 
ktorá sa používala naposledy v roku 1989. Čo by ste spravili? 

kultúra
text: sabina másová

foto: internet

diplomat musí byť 
univerzálny
Historicky prvý doktorand na Paneurópskej 
vysokej škole, h. Doc. PhDr. Ján Dömök, PhD., 
nám povedal viac o svojej najnovšej knihe
Diplomacia a diplomatický protokol:   

Aký bol hlavný dôvod napísania knihy
Diplomacia a diplomatický protokol? 
Hlavným dôvodom bol fakt, že po získaní 
nezávislosti Slovenskej republiky tu ešte 
nevyšla publikácia, ktorá by sa komplex-
ným spôsobom zaoberala problematikou 
diplomatického protokolu. Navyše, tento 
predmet prednášam na Paneurópskej vyso-
kej škole a na Univerzite vo Viedni.

Komu je kniha určená? 
Táto kniha je určená študentom humanit-
ného zamerania a širokej verejnosti, hlavne 
podnikateľskej. Každý z nich by mal mať 
poznatky o diplomacii, lebo byť slušný stále 
platí. Nemožno povedať, že je to nemoder-
né. Netreba to preháňať, ale je určitá úro-
veň, ktorú treba dodržiavať, a práve na túto 
úroveň som sa pri písaní knihy sústredil. 

Ktorú kapitolu by ste označili za najzaují-
mavejšiu? 
Kapitolu venovanú diplomatickým kurio-
zitám. Sústredil som sa v nej na extrémne 
momenty, pretože, keď niečo klape, tak 
je to nudné, ale extrémne veci vybočujú z 
rámca. Veľká väčšina ľudí začne automaticky 
čítať práve túto kapitolu, pretože je zábav-
ná, poučná a zaujímavá.

Aká je, podľa vás úroveň výučby diploma-
cie na slovenských vysokých školách?
Fakúlt a vysokých škôl, kde sa táto téma 
preberá je relatívne dosť, ale nie sú vypra-
cované jasné osnovy a obsah, ako sa to má 
učiť. Myslím si, že daný predmet by mali 
vyučovať kvalifikovaní ľudia, ktorí strávili 
nejaký čas v diplomacii.

Ako dlho ste knihu písali? 
Knihu som písal asi osem mesiacov, ale 
vyskytli sa technické ťažkosti s jej vydaním. 
Nakoniec som však našiel sponzorov. Zatiaľ 
je to jediná odborná publikácia na tému 
diplomacie.

Plánujete pokračovať v písaní podobných 
publikácii? 
Nedávno ma pozvali prednášať diplomatic-
ký protokol do Dubaja, tak možno o tom by 
som mohol niečo menšie a nové v budúc-
nosti napísať.

text: simona horváthová

PríDe picasso
08.09.2011 – 13.11.2011 
Je tu jedinečná možnosť pre 
milovníkov umeleckých diel 
španielskeho maliara baskického 
pôvodu, Pabla Picassa. Výstava 
s názvom Láska a smrť. La Suite 
Vollard, na ktorej uvidíte, okrem 
grafík plných fantázie, aj štúdiu 
k jeho najznámejšiemu obrazu 
Guernica, bude inštalovaná 
v Mirbachovom paláci v Brati-
slave.  

lost and found 
14.09.2011 – 30.10.2011  
V dňoch 14.09. až 30.10.2011 mô-
žete v Pálffyho paláci navštíviť 
výstavu svetoznámeho fotogra-
fa a režiséra Davida Lachapella. 
Jeho fotografie sa už dve
desaťročia objavujú na stránkach 
módnych a lifestylových magazí-
nov Rolling Stone, Vogue, Vanity 
Fair. Kurátorom výstavy 
je Marián Pauer, ktorý pôsobí 
na Fakulte masmédií PEVŠ.

 1 pablo picasso 
 láska a smrť. la suite vollard. 

 3 david lachapelle: 
 lost and found 

kultúrne tipy
ulakomte Sa na lakomca
03.12.2011 
Už ste niekedy niekoho dobehli? 
Ak neviete ako na to, tak si určite 
nájdite čas na premiéru známej 
komédie Lakomec. Spracovanie 
hry o Harpagonovi, ktorý sa bojí 
iba o svoju truhličku plnú peňazí, 
vám ponúkne jedinečnú zábavu 
a neopakovateľné herecké výko-
ny Ivana Vojteka, Milana Ondríka 
či Ingrid Timkovej na doskách 
Slovenského národného divadla. 

iDe Sa jazzovať
21.10.2011 – 23.10.2011 
Hlavné mesto Slovenska ožije 
jazzom. Navštívte bratislavskú 
Inchebu a staňte sa aj vy súčas-
ťou tancujúceho a tlieskajúceho 
davu na Bratislavských jazzových 
dňoch 2011. Každý deň sa tu 
predstaví osem interpretov na 
dvoch pódiách vo dvoch sálach, 
takže sa v každom prípade máte 
na čo tešiť. A ešte niečo...snažte 
sa neoľutovať! 

 2 jean baptiste poquelin molière 
 lakomec 

 4 
 bratislavské jazzové dni 

pripravila: simona horváthová
foto: internet
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súťažiaci 
el concursante
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko reálnych peňazí koluje v obehu? 
Ak nie, tento film vám to objasní. Je to približne 5%. Banky vám požičiavajú 
peniaze, aj keď žiadne nemajú. Ony samy sú insolventné, no predstierajú 
plnú truhlicu dukátov. Slovo kredit pochádza z latinčiny (credere)
a znamená  veriť, dôverovať. Banka potrebuje, aby ste jej verili.
Otázka znie: Dôveruje banka vám?

LIKE | like style

V španielskom filme z roku 2007 
sú práve tieto otázky jadrom 
príbehu, ktorý sa odohráva v ne-
zvyčajnom tempe. Retrospektív-
nym pohľadom sa hlavný hrdina 
vo svojom rozprávaní vracia pred 
moment najväčšej televíznej 
výhry, ktorá činila 3 milióny eur 
v podobe vecných darov. Dom, 
lietadlo, auto, motorka, jachta 
a tak ďalej. Vízia bezstarostného 
života výhercu sa rozpadáva 
hneď na začiatku filmu. Z pla-
tu vysokoškolského učiteľa 
nedokáže ani náhodou pokryť 
výdavky  spojené s nadobudnu-
tím majetku. Chiméra bohatstva 
naťahuje svoje chápadlá a zviera 
svoju obeť, prostredníctvom vy-
sokých daní, úžerníckych praktík 
finančných inštitúcií, právnikov 
a zamestnávateľov. Jeden svetlý 
moment sa objaví v podobe 
prednášky ekonóma, ktorý má 
konšpiračné názory na fungova-
nie ekonomiky ako takej. Ten mu 
pomôže pochopiť, a následne 
nasmerovať svoj život k slobode 
od bremena, ktoré výhra pre 
neho predstavuje. Všetko sa 
končí a začína smrťou hlavného 
protagonistu pod hviezdnym 
nebom. 

Súťažiaci je dramatický film 
s prvkami komédie, v ktorej 
vzhľadom na sled udalostí nie 
je núdza o momenty k zamys-
leniu sa nad ekonomizáciou 
základných ľudských potrieb. Asi 
najlepšie to vystihuje myšlienka 
z filmu: „Chudobní si myslia, 
že ich peniaze urobia šťastnými. 
Bohatí to už vedia.“ Snímok, 
pravdepodobne čerpá z tém, 
ktoré charakterizujú duch 
doby od druhej svetovej vojny 
až po súčasnosť. Ekonomika 
produkuje stále viac produktov, 

ktoré nepotrebujeme. Ľudia si 
zvykli saturovať svoje potreby 
materiálnymi statkami a hodno-
tovým obeživom, teda peniaz-
mi. Ale nikto im v živote nedá 
nič zadarmo, a preto sa musíte 
v prvom rade spoľahnúť sami na 
seba. Žiadne peniaze, zlato alebo 
motorka vás neurobia šťastnými 
na dlho. Je to len malá záplata na 
veľkú dieru. 

Obrazové spracovanie je kvalit-
né, niektoré špeciálne zábery 
boli využité na prestrihy medzi 
jednotlivými  dejovými zvratmi. 
Herecké výkony pôsobia pre-
svedčivo, i keď herci, okrem hlav-
ného protagonistu, nedostali 
veľa priestoru. V celku by mohol 
tento film potešiť najmä sym-
patizantov konšpiračných teórií,  
ako napríklad dokument Zeitge-
ist, tiež z roku 2007. Neudržateľ-
nosť rozdielov, panujúcich medzi 
tými chudobnými a bohatými je 
stále väčšia a väčšia. Na otázku, 
či sa dá niečo robiť s týmto tren-
dom sebadeštrukcie kapitalizmu, 
snímok neodpovedá. Divák má 
šancu sa aspoň zamyslieť, či da-
ňové bremeno zodpovedá jeho 
potrebám. Ďalej má možnosť 
opakovane konfrontovať vlastnú 
realitu s absurdnosťou situácie, 
do ktorej sa dostala hlavná 
postava. Výhra v televíznej 
súťaži neznamená šťastie. Lásku 
si človek nedokáže kúpiť, ilúziu 
spokojnosti áno. Je na uváženie 
každého z nás, či nám nové 
auto alebo nový mobil stačí. Či 
náhodou nebudeme nešťastní, 
keď nebudeme mať najnovší 
model. V prípade filmu Súťažiaci 
ide o kvalitný film, i keď to nie je 
trhák ani bestseller. Oceňujem 
najmä nápad a netradičnú sklad-
bu dejovej línie. 

text: peter považanec
foto: internet

bene
spam poetry
Ako každý  rapper, aj Bene si píše na papier svoju dušu. To, čo prežíva 
a ako sa cíti. Opisuje pohľady späť i vpred. Odhaľuje túžby,
ako aj sklamania. Rapperi sú vlastne „moderní“ básnici, čo by mohlo 
byť jasné už aj staršej generácii. Niektorí sú oplzlejší a vezú sa na vlne 
popularity a niektorí vystihujú pravdu a zostali verní hre. Bene
sa neženie za zbraňami a vidinou luxusu, ale za slovami a ich význa-
mom. A práve preto sa rozhodol vydavateľ Koloman Kertész Bagala 
vydať  tento počin  v edícii Literárny pluk. Za zmienku stojí aj meno 
ilustrátora. Je ním Erik Šille, jeden z najvýraznejších protagonistov 
súčasnej slovenskej maľby. Jeho východiskové body sa dajú nájsť  vo 
vizuále pop-kultúry, komixu či street-artu. V  rozhlasovom éteri taký-
to sofistikovaný rap nepúšťajú takmer vôbec. Viacerí z vás, najmä tí, 
čo vnímajú život okolo slovenského hiphopu, asi  Beneho už poznajú. 
Tvorí s Lyrikom v projekte Modré Hory, s Karaoke Tundrom v zosku-
pení Peťo Tázok  a Karaoke Tundra, s Delikom nahral album Záblesky 
geniality, úlomky šialenstva a so Stratasoulom nahral album Sloven-
čina pre samoukov.

Pre tých, čo Beneho nepoznajú alebo nepočúvajú hiphop, by som 
odporúčal zakúpiť si túto malú knižôčku. Krásne ilustruje fakt, že 
každá poézia, každý text piesne musí mať „flow“. Ako najlepšie zistiť, 
či má text prirodzený rytmus? Tak, že si prečítate Spam Poetry od Be-
neho. Hrá sa s textom, ako nápoj s pohárom či výklad obchodného 
domu s očami teenagerov.  Nechýba mu sebairónia a nadhľad, i keď 
je ponorený v dekadentom nočnom svetle neónových lámp, báb 
a drinkov. Cítiť z Beneho poézie život. Nefalšovaný, bez príkras, bez 
happy-endu. Celý život nie sú len párty a žarty. Ale aj o generačných 
stigmách „revolučnej“ mládeže, ktorá je  teraz  v produktívnom 
veku. Bene píše vo svojej knižke, že sa  narodil v roku 1984. Vyrastal 
v období zmeny a neistôt. Prechodu od socializmu ku kapitalizmu. 
Jeho básne sú plné samplov nočného života, ako aj reflexií na dobu 
minulú.
 
Pre skôr narodených by mohol byť zárukou Kornel Földvári. Milovník 
poézie a humoru, ktorý sa ujal napísania doslovu. Pocta od majstra, 
ktorý spolupracoval s humoristickou dvojicou Lasica a Satinský, 
poteší. A ako Bene  vo svojom prezentačnom stĺpčeku píše, k vydaniu 
svojho knižného debutu pristúpil len preto, aby si priaznivci hiphopu 
kúpili poličku.

fotiť
Sa buDe v novembri 
01.11.2011 – 30.11.2011 
Chcete sa dozvedieť viac 
o fotografických trendoch 
v internacionálnej, centrálnej 
a východnej Európe? Navštívte 
v priebehu novembra niektorú 
z bratislavských galérii alebo 
múzeí, kde bude vystavených 30 
individuálnych a kolektívnych 
exhibícií fotografov z celého 
sveta. Pomôžte organizátorom 
dosiahnuť hlavný cieľ tejto akcie 
– stať sa svetovým fotografic-
kým podujatím.  

tanec SúčaSnoSti  
29.09.2011 – 09.10.2011 
Milovníci tanca si prídu na svoje 
na Medzinárodnom festivale 
súčasného tanca Bratislava v 
pohybe. Predstavia sa na ňom 
umelci z Maďarska, Českej repub-
liky, Belgicka, Bulharska, Poľska 
a Japonska, pričom sa nezabud-
ne ani na slovenské tanečné 
produkcie a úspešné počiny 
domácich súborov. Určite sa 
oplatí vzhliadnuť túto lahôdku a 
„zatrsať“ si spolu s nimi.

 5 
 mesiac fotografie 2011 

 6 medzinárodný festival 
 súčasného tanca 

text: peter považanec
foto: kompot.sk
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 1 hp topshot 
 laserjet pro m275 

 2 wacom 
 inkling digital pen 

 3 samsung 
 mv800 multiview 

 4 alarm clock: 
 shoot the clock with gun remote 

3d hp
tlačiareň
HP opäť prichádza s jedinečnou 
novinkou! Prvá trojdimenzionál-
na tlačiareň, ktorá uspokojí 
aj najnáročnejších používateľov. 
3D skener skenuje objekty 
na dve fázy. Prvá pozostáva 
z nafotenia troch rôznych, 
bleskom nafotených obrázkov, 
druhá z nafotenia objektu z tých 
istych uhlov, ale pod rôznymi 
expozíciami. Všetky obrazy spra-
cuje špeciálny softvér,
cez ktorý si užívateľ zvolí, ktorý 
uhol skenovaného predme-
tu chce vytlačiť. Súčasťou sú 
štandardné funkcie ako skener, 
farebná a čiernobiela tlačiareň. 
Konektivita je možná cez USB 
2.0,  Wireless-N a GbE LAN.

jedinečné pero
pre dizajnérov
Na digitálnom trhu sa objavila 
novinka Wacom Inkling Digital 
Sketch Pen, ktorá je vhodná 
predovšetkým pre grafických 
dizajnérov, ale aj pre študen-
tov, podnikateľov, či umelcov. 
Digitálne pero je výnimočne 
a precízne navrhnuté,
s prijímačom komunikuje cez 
infračervené svetlo a prijímač 
vysiela do počítača dáta.
Píše sa na papier maximálnej
veľkosti A4, kvôli dosahu infra-
žiarenia. Zaujímavosťou je funk-
cia, ktorá umožňuje používať 
pero vo všetkých vrstvách,
ktoré sa dajú meniť ovládacím 
prvkom priamo na pere.

fotoaparát
Pre všetky PríležitoSti
MultiView je prvý interaktívny 
fotoapárat a kamera 
s možnosťou nastavenia a otá-
čania displeja do strán. Praktický 
predovšetkým pre autoprtréty, 
oslavy, či koncerty, kde vďaka 
nastaviteľnému displeju môžete 
ľahko vidieť to, čo je fotené z 
výšky.

zastreľte
Svoj buDík
Možno sa vám bude každé 
ráno lepšie vstávať, ak budete 
mať možnosť doslova zastreliť 
narušiteľa príjemného spánku. 
Klasický budík z kovu a plastu 
dostanete spolu s realisticky 
vyzerajúcou zbraňou, pomocou 
ktorej zastavíte zvonenie vždy, 
keď zbraň namierite na budík.

web /
tech

LIKE | like style

Aj v tomto čísle vám predstavíme novinky zo sveta 
technológií a pár tipov na najzaujímavejšie weby.

Vaše tipy nám môžete posielať
na facebook.com/likemagazin

stereo mood
je internetové rádio, ktoré 
sa naladí podľa teba. Či už si 
smutný, veselý, naštvaný alebo 
pokojný. Zadefinuj svoje pocity 
jedným slovom a vyhľadávač ti 
zostaví playlist na základe ná-
zvov skladieb alebo kapiel, pri-
čom rozozná aj niektoré aktivity, 
ktoré môžu byť indikátorom
duševného rozpoloženia. Prvou 
dobrou správou je, že v tomto 
rádiu si môžeš vypočuť hudbu, 
ktorú vo svojom bežnom playlis-
te určite nemáš a druhou, že ak 
nájdeš skladbu svojich snov, klik 

na ikonku košíka ťa presmeruje 
na amazon.com alebo iTunes.com, 
kde si môžeš nahrávku kúpiť a 
stiahnuť v podobe mp3. Okrem 
emočne povznesenej nálady 
si teda môžeš privodiť dobrý 
pocit z podporovania nádejných 
hudobných zoskupení.

camerasim.com
Stránka pre skryté talenty foto-
grafovania. Ako funguje? 
Máš pred sebou obrázok diev-
čatka, ktoré chceš odfotiť. Ako 
každé malé dievčatko, aj toto 
sa všelijako vrtí a neposedne 
čaká na tvoj klik, čiže stlačenie 
spúšte. Aby fotka vyšla, 
musíš si svoj simulátor fotoapa-
rátu nastaviť. Intenzitu svetla, 
vzdialenosť objektu, ohniskovú 
vzdialenosť, clonu, ISO, rýchlosť 
uzávierky. Ak si nevieš s niekto-
rými parametrami rady, nižšie 
na stránke nájdeš krátky popis, 
ako k nim pristupovať. Neboj sa 
oprášiť svoje znalosti angličtiny 
a pusti sa do objavovania vo 
svete fotografie.music creator

V kreatívnej chvíľke môžeš 
vyskúšať online music creator. 
Tento nástroj na tvorbu hudby 
zastúpi celú kapelu – bicie, akus-
tickú a elektrickú gitaru, klavír či 
perkusie. V ponuke „Change the 
sound“ si vyberieš, aký nástroj 
by sa ti práve hodil a potiahnu-
tím ho vložíš do poľa. Následne 
v poli označíš, na ktorú dobu sa 
má vybraný tón ozvať. Poznáš 
tlačidlá play a stop, takže sa ich 
neboj vyskúšať všade, kde ich na 
stránke uvidíš. Nastav si hustotu 
mriežky, rýchlosť rytmu či 
intenzitu každého zvuku malým 
kolieskom pri ňom. Pohraj sa. Na 
vytvorenie hitu storočia si asi 
predsa len zožeň skutočnú ka-

pelu, no na malé experimento-
vanie ti postačí aj Aviary‘s Music 
Creator. Nedotiahnutá grafika 
mierne pije krv, keďže okno sa 
nedá scrollovať, no aj tak sa dá 
zabiť pekná chvíľka. Svoj výtvor 
si nezabudni uložiť, a to v podo-
be obľúbených mp3 alebo wav 
formátov. Veľa šťastia a pevné 
nervy! Hudobnou legendou sa 
(takmer) nikto nestal za noc! 

sendoid.com 
Ďalší veľmi príjemný spôsob, 
ako zdieľať súbory dvojnásobne 
jednoducho a rýchlo. Otvorím 
stránku, kliknem na „SHARE 
INSTANTLY“, nájdem na svojom 
disku súbory, ktoré chcem poslať 
a stlačím „OK“ – spojenie môjho 
disku s internetom je na svete. 
Skopírujem ponúkaný link, za-
heslujem ho, a potom ho pošlem 
mailom. Spôsob „peer-to-peer“ 
znamená, že dáta sa na nijaký 
server neukladajú. Link priamo 
spojí mašinu prijímateľa s tou 
tvojou, takže rýchlosť a množ-
stvo presúvaných dát sú obme-
dzené jedine rýchlosťou vašich 
prístrojov. Je takýto spôsob 

zdieľania súborov bezpečný?
Ak zvolíš privátny spôsob posie-
lania linku a hesla k nemu, daná 
aplikácia ti môže život len uľah-
čiť. Môžeš si ju zadarmo stiahnuť 
zo stránky a tak k nej budeš mať 
prístup kedykoľvek. Linky sa dajú 
použiť viackrát, takže nemusíš 
stále posielať nové. 

pripravili:
lenka nemčeková,

mariana tomanová,
ivan dranačka
foto: internet

weblog lifehacker
Priestor s aplikáciami, tipmi 
a trikmi nielen pre PC. Ak sa 
napríklad chcete dozvedieť, 
aké klávesové skratky používať 
na Google+, ako efektívne zorga-
nizovať vaše dáta,  dozviete sa, 
ako NEnavštevovať weby, ktoré 
vás okrádajú o čas, zrýchliť načí-
tanie webstránok a veľa iného. 
V súčasnosti už na Lifehacker.
com nájdete aj tipy ako zefek-
tívniť čítanie, prekonať vlastnú 
lenivosť a dokonca aj tipy pre 
vašu záhradu.
Ak sa vám Lifehacker zapáči 
a budete na tejto stránke tráviť 
hodiny, môžete zároveň vyskú-
šať ich radu, ako NEnavštevovať 
stránky, ktoré vám berú čas.

 http:// 
 www.stereomood.com 

 http:// 
 www.sendoid.com 

 http:// 
 www.aviary.com/online/ 
 music-creator  http:// 

 www.camerasim.com/ 

 http:// 
 www.lifehacker.com 
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hard part_

dsgn mdi _

Igor Paliatka

sa narodil a pôsobí v Bratislave. 
Spolupracuje s viacerými mode-
lingovými agentúrami 
ako fotograf. Okrem módnej 
a reklamnej fotografie pracuje aj 
ako dokumentarista, či portrétis-
ta. Jeho tvorba nezostáva len pri 
statickom obraze, práve naopak, 
spolupodieľal sa na výrobe 
viacerých hudobných klipov a 
videí. Na PEVŠ študuje odbor Di-
zajn médií a budúcnosť plánuje 
zasvätiť fotografii.

01 The Addicts
02 kapela Flox
03 Gretha
 fotenie na natáčaní 
 pre kapelu From Our Hands

03

02

01

www.behance.net/IgorPaliatka
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soft part_

01 Klbko
02 dizajncentrum Lightpark 
03 Owl
04 Tools
05 Crytsal Power!

05

03

040402

01

Klára Pitlová

Sedenie pred monitorom ju 
dostatočne nenapĺňa. Experi-
mentovanie s materiálmi a tech-
nikami je to, čo robí najradšej. 
Zaujíma sa o streetart, priestoro-
vé inštalácie a maľby. Z grafic-
kého dizajnu venuje pozornosť 
hlavne typografii a vektorovej 
grafike.

dsgn mdi _ www.fotolog.com/klove728
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LIKE | na záver

text: Iva Mrvová
foto: archív

fajčenie
á la social network
Vezieme sa s kamoškou do školy, mňa vyhadzuje na Tematínskej,
ona pokračuje na EUBU. „Kam ťa dám?“ pýta sa.
„Tam, k tomu dymovému oblaku,“ usmejem sa a ukazujem na cigaretový 
kúdoľ, z ktorého trčia len Feriho červené Conversy. 

Vystúpim, vytiahnem si šál až po oči a idem pozdraviť svoj krúžok. 
Vzápätí odmietam tri ponúkané cigarety, ktoré sa mi z rôznych sve-
tových strán objavili pred tvárou a jedna len tesne minula moje ľavé 
oko. „Ďakujem, nefajčím!“ Feri len ohrnie nos a pokračuje v príbehu 
o svojej fretke. 

Výmenou za čerstvý vzduch dostávam ďalšie potrebné informácie 
ohľadom Peťovej rannej hygieny, pripravovaného testu z angličtiny, 
Lacovej spálenej praženice či párty, ktorá sa večer chystá.  Dofajčili 
sme, hurá presun do auly. 
Sťahujem šál a vpúšťam do dutín poslednú bublinku kyslíka, 
ktorá pred hlavným vchodom zostala. Po usadení kolujú okolo nás 
žuvačky rôznych farieb a veľkostí. Snažím sa vnímať profesora. 
Ten sa zase nesnaží vnímať nás a naše žvachtlajúce tlamy. Preberáme 
ekonomické pojmy, ktoré mi v tejto rannej hodine nič nehovoria, 
miesto toho mi skĺzne zrak na Lucinu kabelku. Trčí z nej balíček extra 
dlhých lightiek a farebný časopis. Poklepem ju po ramene a už si 
veselo listujem.

„Fajčenie je chronicky pôsobiaca noxa, ktorej inverzibilné následky sa 
prejavujú až po dlhodobej expozícii fajčiara na cigaretový dym..“ 
píše pani doktorka Kavcová. Opäť raz ranný blok informácií a ich 
následného spracovania. Omnoho viac mi povie Lucin balíček, 
z ktorého čierne na bielom svieti „Fajčenie zabíja“. Jednoduché dve 
slová. Krátke a výstižné.
„Ale vieš, to máš tak,“ múdruje Fero, pozorujúc ma.
„Je to najlepší kontakt s ostatnými, prosto, zapáliš, pokecáš a máš 
nového kamaráta. Dozvieš sa kopec vecí.“
Pozriem naňho. „Umriete. A ja s vami.“
 „Ale no... budeš vedieť čo bude na angline, vonku je K15, práve 
to dopísali...“ smeje sa a hľadá zapaľovač. 

„Fajčenie zabíja“, prečo to všetci ignorujú? A vôbec, kde sú? 
Aha, prestávka. Kúdoľ dymu. Všetci aj tak raz umrieme a ja budem 
mať pritom plný počet z New Media. Beriem šál a idem. 

nazáver
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Jazykové pobyty 
v zahraničí

  EF má 45 ročné skúsenosti
  viac ako 40 škôl v 16 krajinách
  začiatok kurzov každý pondelok
  úrovne od začiatočníkov až po pokročilých  dĺžka kurzu 1 - 52 týždňov

   voliteľné predmety: marketing, business english, managment, cestovný ruch, médiá a iné   destinácie: Malta, Miami, Oxford, Londýn, Sydney, Kapské Mesto, Toronto, Auckland, atď.

www.ef.com

Jazykové Pobyty 
Štefánikova 19, 811 05 Bratislava 
Tel. 02/5245 1175
info@jazykovepobyty.sk
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