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Nie, ja vám vašu prácu nenapíšem. 
A ani keby ste boli moja pokrvná rodina. Dokonca už len to, že by ste ma o takúto „lás-
kavosť“ požiadali, by som považovala za veľké sklamanie. Hovorila by som si: Kde sa stala 
chyba? Ako môže dať niekto vypracovať prácu niekomu inému a bez výčitiek sa podpísať, 
že to je jeho vlastná tvorba? Napriek tomu, že kráčam s dobou a som za outsourcing 
činností s cieľom zefektívniť prácu, nemyslím si, že toto je tá „správna“ cesta aplikovania 
manažérskeho trendu v praxi. Verím, že aj v tomto prípade je samotný proces dôležitejší 
ako dosiahnutý cieľ. A dúfam, že po prečítaní našej hlavnej témy sa mnohí z vás dôsledne 
zamyslia nad následkami, ešte predtým než sa rozhodnú „uľahčiť“ si život. Možno bude 
stačiť len trochu upraviť priority, menej žúrovať a viac študovať. Do konca marca to predsa 
nie je až tak ďaleko.

To, že sa oplatí zapájať do aktivít aj mimo vyučovanie, sa dočítate v článku o súťaži s Ná-
rodnou bankou Slovenska. Stíhať sa dá denné štúdium aj práca. Chce to len tú správnu 
motiváciu a menej spánku. Živým dôkazom je pracujúci študent Jozef Vondal.
Aj ja by som bola rada, keby naša škola bola ako Oxford. Drahá už je, teraz už len popraco-
vať na kvalite. V zásade ale platí, že pedagóg nemôže chcieť viac ako študent. Je preto aj na 
nás, študentoch, aby sme k zlepšeniu kvality prispeli rovnakým dielom.  
A nezabudnite, blíži sa svätý Valentín. Už viete aké srdce by ste chceli? Ja osobne som za 
také, ktoré opätuje vaše city. Bez nároku na honorár. 

Želám vám úspešné vkročenie do nového semestra,  

 zuzana ihnátová 
 šéfredaktor 

TV Bratislava
·   jedna z najväčších regionálnych TV v SR
· denne to najpodstatnejšie z Bratislavy
Vysiela v káblových rozvodoch UPC*
Magio
online www.tvba.sk
Najdete nás aj na facebook.com/tvbratislava

TV BRATISLAVA

* UPC analóg, rozšírený súbor, 53.kanál
UPC digitál basic

sledujte
naše

relácie
pre mladých
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Záverečná práca je neisto istá kombinácia 
zodpovednosti, pracovitosti a kolegiality. 
Napriek tomu číra lenivosť alebo nezáujem 
pravidelne doháňa študentov k rozhodnutiu 
nechať si napísať bakalárku či diplomovku 
niekým iným. Zadať tému, zaplatiť a odo-
vzdať. Mnohí si mylne myslia, že je to tak 
jednoduchšie. 

Inzeráty a weby, díleri a pasáci
Na frekventovaných miestach, akými sú 
zastávky MHD či verejné nástenky nájdete 
narýchlo zhotovené plagáty ,,Píšem bakalár-
ske práce“. Ide len o špičku ľadovca, ktorý sa 
skrýva vo vodách internetu. Stovky ľudí sa v 
inzerátoch prehlasujú za odborníkov v rôz-
nych oblastiach. Napríklad takto:
„Potrebujete napísať záverečnú prácu z oblasti 
sociálnej práce, teológie, filozofie alebo pedagogiky 
a nemáte čas? Nestíhate popri práci alebo deťoch? 
Ponúkam Vám pomoc. Napíšem a kompletne upra-
vím Vašu záverečnú prácu podľa metodologických 
pokynov Vašej školy. Som odborník na dané oblasti 
s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Zaručujem 
maximálnu diskrétnosť, serióznosť, profesionalitu, 
odbornosť a spoľahlivosť. Najlepšie ceny na trhu.“
 
Tragikomickosť všetkého umocňuje spome-
nutá teológia. Predstavte si budúceho kňaza, 
ktorý si dá za peniaze vyhotoviť záverečnú 
prácu. Ak si všimneme údajné vedomostné 
spektrum takýchto inzerentov, neostáva nám 
nič iné, len sňať klobúk pred géniami, ktorí 
ovládajú mnoho odborov. Čudné je, že také 
kapacity sa musia živiť ilegálnym písaním 
bakalárok...
Svojou kvalitou, organizovanosťou a tímovou 
prácou si vás získajú zas agentúry. Tie majú 
svoje cenníky vyvesené na webstránkach. 
V tomto prípade svoje služby nazývajú 

korektnejšie – vypracovanie podkladov k zá-
verečným prácam. Stačí však krátky kontakt, 
či iný odkaz na ich webe a zistíte, že ide len o 
inak nazvané písanie záverečných prác. Je to 
ako nahradiť prostitúciu eskortnou službou...

Aj my sme jednu chceli
Zistiť, ako prebieha pracovný proces realizá-
cie objednávky záverečnej práce, je viac než 
náročné. Agentúry síce ponúkajú profesio-
nalitu a naoko transparentnosť, no pokým 
nezačnete mávať peniazmi, venujú vám iba 
vyhýbavé odpovede. S jednotlivcami je to rov-
nako. Rozhodli sme sa vytvoriť si fiktívneho 
študenta menom Andrej, ktorý si chce objed-
nať bakalárku. Aby sme však boli konkrétni a 
vedeli porovnávať, tému bakalárky sme dali 
rovnakú, ako mal člen našej redakcie, iba sme 
ju pomenovali inak.
Pôvodná bakalárska práca zobrazila vplyv lite-
ratúry (jej samotného čítania a rôznych dru-
hov literatúry) na mediálne publikum, na 
jeho voľbu daných druhov periodík, využitia 
internetu či sledovania televízie. Obsahova-
la zhrnuté poznatky z výskumov, odbornej 
literatúry, výskum a spoluprácu s Literárnym 
informačným centrom. Našu fiktívnu prácu 
sme iba premenovali na Vplyv literárnych ná-
vykov na mediálne publikum a zvedavo sme 
sledovali, čo kontaktovaní inzerenti a agen-
túry plánujú. Pod vymysleným menom sme 
si dali inzeráty na rôzne stránky a reagovali 
na existujúcu ponuku. Zaujímavá bola jedna 
z najskorších reakcií:
„Písaniu prác sa venujem 6 rokov, mám ukončené 
dve vysoké školy. Pokiaľ máte záujem, vedel by som 
Vám vypracovať bakalársku prácu na tému: Vplyv 
literárnych návykov na mediálne publikum. Čo sa 
týka ceny, vedeli by sme sa dohodnúť na cene: 340,- 

€ za napísanie kompletnej práce, z toho záloha sa 
platí vo výške 240,- € a zvyšok po dodaní komplet-
nej práce. Prácu kontrolujem pred odovzdaním v an-
tiplagiátorskom systéme a zaručujem Vám, že práca 
bude originálom. Obhajobu a prezentáciu práce by 
som Vám vypracoval bezplatne. Kompletnú prácu 
by som Vám odovzdal do konca marca 2012.“

Samozvaný profesionál sa ani nepotreboval 
spýtať na podrobnosti, osnovu alebo na po-
trebu výskumu. Vypýtal si hneď takmer dve 
tretiny ceny ako zálohu. Iste, bakalárska práca 
výskum obsahovať nemusí, no minimálne 
malá anketa sa sluší. Najmä pre tému, akou je 
táto. Svoju potrebu sme spresnili a zahrnuli 
výskum do osnovy bakalárskej práce. Vyhý-
bavými odpoveďami sa nešetrilo. Keď sme sa 
k výskumu dopracovali, chceli sme vedieť, ako 
bude realizovaný. Dostali sme ,,profesionálnu“ 
odpoveď: 
„Ak už by som robila ten výskum, tak  mám na to 
svoje spôsoby :)“ 

Výskum však dá zabrať a pýtali sme sa preto, 
či za neho treba čosi priplatiť. Na naše pre-
kvapenie, každý odpovedal takmer rovnako, 
napríklad ako jeden z inzerentov: 
„Pozdravujem Vás, čo sa týka spôsobu spolupráce...
samozrejme, ak je potrebný výskum, tak robím aj 
výskum, to záleží od témy alebo od Vašich požiada-
viek, či ho tam chcete mat. Nie sú za to príplatky.“

Výskum a zadarmo? Vytvoriť a vytlačiť 
množstvo dotazníkov, čas strávený nad 
kalkuláciou výsledkov atď. Všetko grátis? Ako 
možno dôverovať výskumu (ktorý je v prípade 
diplomových prác nutnosť), keď je prekvapi-
vo zadarmo? Jednoducho – je vypracovaný 
,,svojimi spôsobmi“. Môžeme teda očakávať 
imaginárnych respondentov a dotazníky vypĺ-

LIKE | téma

Napíšem vám
záverečNú prácu

Nechce sa vám písať bakalárku? Nemáte Na diplomovku čas? 
trh je plNý poNúk, ktoré vám sľubujú profesioNálNe hotové práce. 
stačí zaplatiť a potom už leN čakať a tešiť sa. Napríklad 
Na sfušovaNé štátNice, kapitálNu haNbu a vyhodeNé peNiaze... 
presvedčili sme sa o tom sami.

rýchlo, lacNo, (Ne)kvalitNe
text: Radovan Kopečný
foto: Martin Nedeliak
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ňané autorom doma na stole. Bohužiaľ, tento 
trik veľmi ľahko odhalí oko pedagóga. 

Obhájim či neobhájim?
Na štátniciach treba svoju záverečnú prácu 
obhájiť pred oponentom. Ako bude študent 
obhajovať to, čo nepísal? Náš fiktívny kamarát 
Andrej si preto vypýtal podklady k obhajo-
bám. Odpoveď nás zaskočila:
,,Čo sa týka podkladov na obhajobu, zatiaľ 
odo mňa nikto nič podobné nechcel. Z 
osobnej skúsenosti viem, že úplne stačí, keď si 
prácu prečítate. Ak niekto prácu neobháji, nie 
je to preto ,že si ju dal napísať niekým iným, 
ale tým, že si ju dal napísať a ani sa neunúval 
ju prečítať :)“
Osoba zrejme nikdy neštátnicovala, nakoľko 
pri obhajobe padajú otázky typu: Ako ste 
mysleli toto na strane 23? Prečo sa stotožňu-
jete s názorom tohto autora? Na strane 13 
tvrdíte iné, než na strane 20 – prečo? Argu-
mentovať a obhajovať záverečnú prácu pred-
pokladá poznať pozadie problému, ktorému 
sa venujeme. Sami si môžeme domyslieť, ako 
dopadneme, keď povieme: ,,Lebo.“

Narobíte sa rovnako
Čierny trh so záverečnými prácami ponúka 
zákazníkom odľahčenie. Kto si však myslí, že 
ide o automat na bakalárky, je na omyle. Ak sa 

ani bakalárku/diplomovku, ani peniaze. 
Ochotnejšia bola iná autorka:
,,Čo sa týka zálohy, tak sa môžeme stretnúť, 
keď ste z BA, inú záruku Vám neviem ponúk-
nuť a rovnako ako vy, ani ja nie som chránená 
v tomto biznise.“
Ako sa brániť? Nie sme chránení, nemôžeme 
sa obrátiť na políciu či súd. A ak o tom niekde 
prehovoríme, prezradíme svoje úmysly, ktoré 
sa môžu dostať do uší pedagogického zboru.

A vy ste kto?
Jednotlivec alebo agentúra nenahradí priamu 
kolegiálnu spoluprácu so školiteľom. Pri 
tvorbe záverečnej práce okrem skúseností 
a vedomostí však môžete získať niečo oveľa 
cennejšie – pracovné príležitosti. Mnohí ško-
litelia sú vedecko-výskumní pracovníci v rôz-

rozhodnete do toho ísť, čaká vás povinností 
nad hlavu. Už len vyhľadať vhodného autora 
zaberie množstvo času prehľadávaním webu, 
komunikovaním a zvažovaním faktorov cena-
-kvalita, agentúra-jednotlivec. Buď naletíte 
prvému odkazu v prehliadači, alebo strávite 
hodiny hľadaním. Skutočná drina nastupuje 
potom. Proces tvorby nám spresnila pracov-
níčka nemenovanej agentúry:
,,Prácu vždy zasielame po častiach, Vašou úlo-
hou bude konzultovať prácu s vedúcim práce 
a zaslať nám vždy prípadné pripomienky.“  
Rovnako uviedla takmer polovica kontak-
tovaných. Ostatní vôbec školiteľa nespomí-
nali – v takom prípade hrozí, že tesne pred 
odovzdaním práce nám prácu neodsúhlasí 
sám školiteľ, lebo sme nekonzultovali. Ak sa 
predsa rozhodneme prácu si kúpiť, čaká nás 
džob poslíčka. Vypracovať osnovu, poslať ju 
do agentúry, zaplatiť zálohu, čakať na prvú 
časť. Potom odniesť/poslať prvú časť školi-
teľovi skontrolovať a s pripomienkami vrátiť. 
Zopakovať to možno dva-tri razy, a prejsť na 
ďalšiu časť... Netreba zabúdať na neustále 
kontrolovanie a urgovanie ako školiteľa, tak 
aj nášho ,,autora“. Ale čo keď sa nás školiteľ 
spýta na niektorú časť osobne?  Čo spravíme, 
ak agentúra poslednú časť práce nestihne 
dodať do termínu odovzdania?

Cena

nych akadémiách či výskumných ústavoch, 
kde vám nielen s bakalárkou/diplomovkou 
pomôžu, ale možno práve vy budete novou 
krvou, ktorú budú potrebovať. Pri návštevách 
a rozhovoroch v rôznych organizáciách, fir-
mách či redakciách je veľká pravdepodobnosť 
záujmu o šikovného absolventa. Minimálny 
dosah, neodbornosť, amaterizmus a prakticky 
bezvýznamné postavenie ľudí, ktorí sa živia 
písaním záverečných prác nielenže nemusia 
priniesť osoh, ale môžu aj uškodiť. Tí, ktorí 
si záverečnú prácu dajú napísať o možnosti 
pracovných ponúk prídu a ich práce nebudú 
podporené žiadnymi autoritami. Aj tá najhor-
šia bakalárka tvorená napríklad v spolupráci 
so Slovenskou akadémiou vied, má väčšiu šan-
cu na úspech, než ,,profesionálny“ kompilát 
odbornej literatúry písaný kýmsi iným.

Cena je faktor, ktorý varioval viac, než sme 
očakávali. Zaujímavý bol rozdiel medzi dvoma 
individuálnymi autormi, ktorých profily samo-
zvaných odborníkov boli podobné, no jeden 
vyžadoval 2,5 eur za stranu, druhý 12. Vzniká 
otázka – aký je rozdiel medzi prácou za 2,5€/
strana a 12€/strana? Bakalárka má v priemere 
30-35 strán, pri najnižšej ponuke sa pohybu-
jeme na úrovni 75-85,5 eur. Je to až komicky 
málo, vzhľadom na priemerné ceny 350-400€. 
Ak máme výskum a podklady pre obhajoby 
zadarmo, všetko za cenu cca 85 eur, môžeme 
si len vtipne domýšľať, ako taká práca vyzerá. 
Len či aj štátnice budú také vtipné...

Zálohoví zlodeji
Či už boli jedinci alebo agentúry, už v prvých 
mailoch sa hovorilo o zálohe. V spodných 
častiach pošty sa niektorí podpisovali číslom 
účtu. Záloha variovala od 20% z celkovej ceny 
po takmer 75%. Všetci vyžadovali iba bankový 
prevod. Čiže poslať peniaze ktovie komu 
dúfajúc, že všetko bude v normách čestnosti 
a slušnosti – paradoxne v ilegálnom biznise.
,,Pripájam číslo účtu. Prijatie úhrady Vám 
potvrdím.“
S takým potvrdením si môžeme akurát tak... 
Hrozí nám bežný scenár, ktorý stretol mnoho 
študentov – pošleme zálohu (povedzme 
200€) a po ,,autorovi“ sa zľahne zem. Nemáme 

Zaklínači zákonov
Niektoré agentúry to majú naozaj vyšpekulo-
vané aj po právnej stránke. Najprv nás v ob-
chodných podmienkach uistia, že ,,podklady“ 
vypracujú na základe riadnej Zmluvy o diele, 
no vzápätí pokračovali takto:
,,Objednávateľ je oprávnený dielo použiť 
výlučne na študijné účely. Objednávateľ nie je 
oprávnený dielo (hmotne zachytený výsledok 
činnosti) zverejniť alebo ho poskytnúť tretej 
osobe. 
Ak objednávateľ poruší niektorú zo svojich 
povinností ... , nesie právnu zodpovednosť za 
porušenie tejto povinnosti v plnom rozsa-
hu (vrátane prípadných trestnoprávnych 
následkov) a bez akejkoľvek právnej väzby na 
zhotoviteľa.“
Ak prácu odovzdáte, poskytnete ju tretej 
osobe – škole, čím porušíte podmienky. V mo-
mente ako nahodíte svoju prácu do systému 
na kontrolu, porušili ste podmienky a ľudia 
v agentúre už za nič nezodpovedajú. Pokojne 
môžu porušiť svoj sľub o tvorbe originálnej 
práce – kópiu vašej práce môžu poslať aj 
študentovi na druhom konci Slovenska. Vám 
nájdu plagiát, oni zarobia a vy nič nezmôžete 
– porušili ste podmienky a právna väzba na 
zhotoviteľa zanikla. V takom prípade ste školu 
skončili, bohužiaľ bez titulu.

prof. phdr. aNNa remišová, csc.
Predsedníčka Disciplinárnej komisie 
FM PEVŠ

pri tvorbe záverečNej práce okrem skúseNostí a vedomostí však môžete 

získať Niečo oveľa ceNNejšie – pracovNé príležitosti

prof. judr. JáN Svák, drsc. 
Rektor PEVŠ

iNterview v ageNtúre
Špeciálne pre vás sme pripravili 
jedinečný pohľad z druhej strany 
– interview s pracovníčkou agen-
túry, ktorá ponúka záverečné 
práce za peniaze. Ilegalita tohto 
biznisu nám nedovolí ju menovať. 
Napriek tomu jej odpovede nám 
umožnili nahliadnuť priamo do 
zákulisia tohto čierneho trhu.
Ako  prebieha pracovný proces 
po tom, ako sa klient s agentú-
rou dohodne?
Zásadne neexistuje žiadny kon-
krétny postup, každý pracuje ako 
mu je najlepšie: niekto si sadne 
a píše prácu hneď, týždeň – dva 
vkuse, iný si zase napíše dve-tri 
stránky týždenne. Závisí to od 
toho, či je to študent, nezamest-
naný, či dokonca niekde inde 
pracujúci.

Existuje v agentúre deľba prá-
ce alebo sa pracuje individuál-

svedomia. Práve preto som bol 
zásadne proti zrušeniu štátnych 
záverečných skúšok, ktoré lepšie 
preveria odbornosť študenta ako 
záver štúdia vykonaný iba for-
mou napísania príslušnej práce. 
Pri štátniciach nie je pre pedagó-
ga nič jednoduchšie ako zistenie, 
že študent sa pripravoval zo 

na žiadnej, minulý semester to 
boli naraz štyri.

Ako sa realizujú výskumy? 
(smiech) Na svete nenájdete 
kuchára, ktorý by Vám povedal 
všetko o svojom umení. 

Stretla si sa už s prípadom, že 
niekto prácu reklamoval? Ako 
agentúra postupuje?
Osobne som sa s tým ešte 
nestretla. Agentúra v tomto prí-
pade vracia peniaze alebo vrátia 
pisateľovi na prepracovanie.

Študenti ktorého okruhu 
odborov predstavujú najviac 
zákazníkov?
Uf, priznám sa, že nikdy som si to 
zásadne nevšímala. Ale myslím, 
že je to skôr oblasť humanitných 
vied – najmä veľa ľudí, ktorí titul 
potrebujú len do zamestnania 

„100%“ vypracovaných (a veľmi 
často na internete nájdených) 
odpovedí. Navyše ak sa čas od 
času nájdu zabudnutí pred skú-
šobnou miestnosťou. Prednášky 
a učebnice osobne počúvané a 
prečítané nič nenahradí.

Ale to už je iná téma. 

a daný odbor ich nezaujíma.

Ako vnímaš svoju prácu? Ne-
vadí ti, že v podstate napomá-
haš podvádzaniu a ilegálnej 
činnosti?
(smiech) Áno aj nie. Na jednej 
strane si uvedomujem, že je to 
podvod. Na strane druhej: každý 
študent počas písania svojej prá-
ce niekde niečo opíše, niekomu 
ukradne myšlienku a pod. 
a to nie je nikým sankcionované. 
Beriem to ako možnosť si pokryť 
náklady na štúdium. Samozrej-
me, že to nie je práca na celý 
život a pravdupovediac vždy 
mi odľahne, keď nejakú prácu 
odovzdám hotovú. Myslím si, 
že keby som, podobne ako moji 
spolužiaci, pracovala v poisťovni, 
ktorá sa snaží nalákať zákazníkov 
na klamlivú reklamu, 
nebol by to o nič menší podvod.

Skutočnosť, že na našej škole 
nebol takýto prípad riešený 
nemá zrejme veľkú vypovediacu 
hodnotu. Ide o verejné tajom-
stvo, či ako mu v kriminológii 
hovoríme latentnú činnosť, 
ktorú naozaj najlepšie odhalí 
krach pri obhajobe záverečnej 
práce alebo hryzenie vlastného 

ne na celej práci?
Deľba práce funguje len po 
rovinu, kedy si môžeme vybrať 
témy. Máme internetový systém, 
ktorý nám umožní po zadaní 
prihlasovacích údajov nahliadnuť 
do aktuálne „voľných“ prác. Vybe-
ráme si podľa odboru, v ktorom 
sa vyznáme. Potom môžeme 
ponúknuť zadávateľovi cenu. 
Keď sa dohodne na detailoch 
a zálohová platba príde na účet 
agentúry, začíname pracovať. Od 
tohto momentu pracuje každý 
sám –  zháňa materiály, píše 
a koriguje sám. Všetky s týmto 
súvisiace náklady si rovnako 
hradíme sami.

Na koľkých prácach naraz 
pracuješ?
Ani tu neplatí zásadné pravidlo, 
najlepšie je však nepresiahnuť 
počet dvoch prác. Momentálne 

PEVŠ je obzvlášť poburujúce 
a neetické, pretože je spojené 
s ich budúcou profesiou. Plagiá-
torstvo je podvod a žiaden dô-
vod nemôže byť prijatý pre jeho 
ospravedlnenie. Je tragické pre 
školu, spoločnosť, ale aj samého 
študenta, ak používa podvod ako 
normálnu metódu pre získanie 

svojho cieľa – v danom prípade 
vysokoškolského titulu.

Plagiátorstvo patrí k najčastej-
ším udalostiam, ktoré v komisii 
riešime. V jednom prípade naša 
poslucháčka doslova vykradla 
diplomovú prácu študentky 
z inej univerzity, za čo sme 
navrhli dekanovi okamžité 
vylúčenie zo školy. Prisvojovanie 
si cudzích textov študentmi FM 
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Úvodom prednášky prodekan 
Potasch privítal hostí a odo-
vzdal slovo profesorovi, ktorý 
začal  blokom týkajúcim sa 
historického vývoja Grécka a 
gréckej spoločnosti a jej vplyv 
na priebeh a chod európskych, 
resp. svetových dejín. Vyzdvihol 
najmä prácu rímskych právnikov, 
kazuistov vo vývoji grécko-rím-
skej civilizácie.

Kríza?
V nasledujúcej kapitole sa 
venoval profesor počiatku 
gréckej krízy, resp. neschopnos-
ti Grécka podstúpiť reformný 
proces. Podľa názoru profesora 
sú dôvody vzniku krízy naoktro-
jované historickými udalosťami. 
Po ukončení bojov v Grécku a 
porazení nemeckých vojsk počas 
2. svetovej vojny nastala otázka, 
ktorým smerom sa bude krajina 
uberať. Smerom na západ ku 
kapitalizmu alebo smerom na 
východ ku socializmu? Hoci so-
cialisti mali po vojne silné posta-
venie a podporu zo zahraničia, 
v občianskej vojne boli nakoniec 
ich sily v roku 1949 porazené 
aj vďaka nevyhnutnej pomoci 
USA. Následný záblesk nádeje 
a snaha vybudovať fungujúci 

podľa slov profesora za následok 
obrovskú vlnu entuziazmu a 
nepoznaných možností rozvoja 
krajiny. Vytvorenie schengenské-
ho priestoru, prijatie spoločnej 
meny v roku 2002, ktorou sa 
definitívne pochovala predo-
šlá mena, drachma, aj to boli 
výhody, ktoré postavili Grécko 
do pozície európskeho hráča. 
Podľa slov profesora Flogaitisa 
však vtedajšie politické spektrum 
nemalo silu a vôľu podstúpiť bo-
lestivé reformy, s cieľom udržať 

krajinu na vlastných nohách.

Grécko ako hlavný vinník?
Grécko sa momentálne zmieta 
v kríze. Je však táto kríza natoľko 
silná, aby ovplyvňovala celú 
Európu? Profesor predniesol jed-
noznačné stanovisko, že grécky 
verejný dlh tvoriaci 2,9 percenta 
dlhu Eurozóny nemôže byť pred-
sa problémom celej únie. Práve 
krajiny ako Nemecko, Francúzsko 

či Taliansko predstavujú podľa 
jeho slov väčší problém pre 
Európu.

Flogaitis ďalej poprel všetky 
obvinenia, že Gréci sú národ 
voľnomyšlienkársky a nepracovi-
tý. Naopak, podľa profesorovho 
poznania je to národ usilovný, 
tvrdo pracujúci a rodinne zalo-
žený. Argumenty typu gréckych 
márnotratných a bujarých osláv, 
vysokých platov a dôchodkov 
jednoznačne zmietol zo stola 

tvrdením, že predsa v každej 
spoločnosti je určité percento 
občanov, ktorí si oprávnene 
môžu dovoliť vyšší štandard. 
Následne ešte dodal, že jedna 
z najtypickejších povahových 
čŕt Grékov, je ich úprimná a 
príkladná radosť zo života, či už 
spoločenského alebo rodinného. 

A ako znie záverečné posolstvo 
profesora? V blízkej dobe bude 
nutné podstúpiť celospoločen-
skú reformu. Tá sa však nezao-
bíde bez dodržiavania základnej 
európskej hodnoty, ktorou je so-
lidarita. Veríme, že sa tak stane.

štát, založený na demokratic-
kých hodnotách sa zmenili na 
obdobie neistoty, sporov a vlády 
vojenskej junty až do roku 1974, 
kedy sa konali dlhoočakávané 
slobodné voľby. 

Demokraticky zvolení reprezen-
tanti moci, na čele s premiérom 
Karamanlisom, sa zaslúžili o 
vstup Grécka do Európskych spo-
ločenstiev v roku 1981, čo malo 

grécky dyNamit.
vybuchNe? 
predNáška profesora flogaitisa Na tému gréckej krízy

text: Adam Šebesta
text: Martin Kridla

foto: Archív
Fajčiari zo Singapuru
Cestovné kancelárie musia svojich klientov 
často upozorňovať pred návštevou Singa-
puru na mimoriadne neobvyklý „protižuvač-
kový zákon“. Platí od roku 2004 a povoľuje 
jedine značku žuvačiek Nicorette, ktorú musí 
mať dotyčný však predpísanú lekárom. Všetci 
títo konzumenti sú pritom úradne zaevido-
vaní a kontrolovaní. 

Britskí monarchisti
Kuriózne zákony často ponúkajú náhľad do 
dejín krajiny. Tak napríklad vo Veľkej Británii 
je dodnes zákonom zakázané nalepovať poš-
tovú známku s Jej veličenstvom hore nohami, 
čo sa rozumie ako jej znevažovanie a spája sa 
s vlastizradou.

Ďalej majú Briti sofistikovaný systém ochrany 
štátneho rozpočtu. Keďže je Westminsterská 
Abbey niekdajším kráľovským sídlom, priná-
leží dodnes každému tam zosnulému štátny 
pohreb v slávnostnom procesnom pochode. 
Výsledkom je preto prísny zákaz zomiera-
nia vo Westminsterskom paláci. Kto zákon 
poruší, musí byť z Westminsterského paláca 
vynesený pred vystavením úmrtného listu.

Do kostola v USA
V USA sa od koloniálnych čias veľa zákonov 
nerušilo, možno by ale bolo načase. Návšteva 
kostola v USA tak podlieha prísnym zákon-
ným pravidlám: v Alabame je zakázané no-
senie nepravých fúzov, ktoré by mohli spo-
luveriacich rozosmievať. V St. Louis Vás môžu 
kŕče v kostole doživotne pripraviť o slobodu 
a v Maine platí všeobecná povinnosť mať so 
sebou zbraň pre prípad indiánskeho útoku. 
Zlatým klinčekom je floridský Inglis, ktorého 
starostka sa cítila v pokušení natoľko, až 
Satanovi zakázala vstup na územie mesta. 
Pre pokoj jej duše dúfame, že sa po(d)zemské 
moci držia právnych predpisov.

French Kiss
Romantické scény z filmov ako čistý výplod 
hollywoodskej továrne snov: Francúzi nie 
sú ani zďaleka takými romantikmi, ako si to 
o nich myslíme. Od roku 1910 platí všeobec-
ný zákaz bozkávania sa na francúzskych 
vlakových staniciach. Malo sa tak predísť 
tragickým nehodám zamilovaných párov. 
Ak by sa vám to náhodou malo stať, snažte 
sa vyhnúť dedinke Le Lavandou. Okrem 
oznámení o tragickej smrti by na vašich blíz-
kych čakala pokuta za neobjednanie rakvy 
a miesta na cintoríne, ktoré sú tam pred 
odchodom na druhý svet povinné. 

zaujímavosti zo sveta:
bizarNé zákoNy

Pripomenul však, že Slovensko 
prechádza dlhodobou transformá-
ciou a dopyt po vzdelaných ľuďoch 
je prirodzený a nevyhnutný. Najmä 
ak máme za cieľ konkurovať kraji-
nám s vyspelými ekonomikami. 

Následná diskusia so študentmi 
priniesla rad otázok, minister 
Jurzyca však zhrnul, že problémom 
je najmä slabá informovanosť a ne-
dostatok údajov a štatistických 
informácii, ktoré by mohli byť pre 
študentov pri výbere školy smero-
dajné. Aj preto reagoval slovami: 
„Nie je možné, že si študenti budú 
vyberať vysokú školu kratšie ako 
mobilný telefón.“ Na otázku, prečo 
niektorá z inštitúcií nedisponuje 
údajmi o zamestnaní absolventov 
v ich odbore, odvetil, že získať 
takéto údaje je priam nemožné. 
Jedna zo študentiek však upozorni-
la na zaužívanú prax škôl v zahra-
ničí, ktoré udržiavajú kontakt so 
svojimi absolventmi a na základe 
rôznych dotazníkov disponujú aj 
takýmito údajmi. Minister reagoval 
slovami, že oslovil rektorov škôl, 
aby zlepšili komunikáciu v tomto 
smere a poskytovali viac potreb-
ných informácií. 

Diskusia sa nevyhla ani téme 
spoplatnenia vysokého školstva. 
Táto téma je obzvlášť citlivá, no 
i tu Jurzyca argumentuje, že top 
sto škôl je buď súkromných alebo 
spoplatnených. Do budúcna preto 
nevylučuje ani kroky v tomto sme-
re. Do marca ich však už istotne 
nestihne – dodáva s humorným 
podtónom. 

Na záver sa minister poďakoval 
za účasť a vybraným študentom, 
ktorí sa nebáli klásť otázky, veno-
val desiatku kníh z ekonomickej 
oblasti.

Minister na úvod improvizovane 
pripomenul aktuálne témy ako 
finančná kríza, euroval, a podobné 
problémy, trápiace dnešný svet. Po 
príhovore prešiel k prezentácii štú-
die Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, zameranej na 
problematiku školstva vo svete.  

Študenti sa mohli oboznámiť s 
rôznymi štatistickými údajmi, odzr-
kadľujúcimi úroveň nášho školstva. 
V porovnaní s ostatnými krajinami, 
výsledky Slovenska neboli ani 
zďaleka také zlé, ako sú vnímané 
spoločnosťou. Napríklad, základ-
né školstvo je v pomere k výške 
financovania jedným z najlepších 
na svete. Povedané inak – za tak 
málo peňazí vložených do školstva 
máme tie najlepšie výsledky. 
Úrovňou sme medzi krajinami, 
v ktorých sa na vzdelanie vynakla-
dajú rádovo vyššie sumy. Po tejto 
pozitívnej správe nasledoval rad 
ďalších údajov, z ktorých vyplývali 
pre Slovensko v zásade potešujúce 
výsledky. 

Napokon sa minister dostal 
k údaju, v ktorom na milión 
obyvateľov pripadá približne šesť 
vysokých škôl. V tomto Slovensko 
zaostáva za väčšinou krajín a leží 
pod priemerom OECD. Na prvý 
pohľad nie príliš uveriteľné, keďže 
spoločenská diskusia sa uberá 
smerom, že na Slovensku je až 
príliš veľa vysokých škôl. Vyskytujú 
sa názory, že minimálne polovica 
z nich by mala zaniknúť. Niekoľko 
študentov však pohotovo reago-
valo a pýtalo sa, či takýto údaj je 
vôbec relevantný. Na mieste by 
podľa jednej študentky bol skôr 
údaj o počte absolventov vyso-
kých škôl, pripadajúci na určitý 
počet obyvateľov. Na túto otázku 
minister nevedel odpovedať. 

Aula Maxima (FP) sa v posledný novembrový deň opäť raz stala miestom stretnutia 
odbornej verejnosti, ambasádorov krajín, vedcov, profesorov, médií a v neposlednom rade 
študentov. Jednoznačným dôvodom a impulzom bola prednáška profesora Flogaitisa 
na horúcu tému „Zlyhanie reforiem? Lekcie z Grécka“, ako súčasť výučby predmetu 
Európske správne právo.

Kto je Spyridon Flogaitis

• rozpráva 5 svetovými jazyk-
mi, je autorom 11 publikácii 
z oblasti verejného práva 
profesor správneho práva na 
Aténskej univerzite,

• riaditeľ Európskej organizá-
cie verejného práva (EPLO),

• bývalý prezident Správneho 
tribunálu OSN a minister vnút-
ra Helénskej republiky,

• nositeľ francúzskeho štátne-
ho vyznamenania Chevalier 
de la Legion d’Honneur a 
talianskeho štátneho vyzna-
menania Cavaliere dell’Ordine 
di Merito

grécka kríza, hoci je hlboká, Neprestavuje však takú 

hrozbu, aby ohrozovala celú európu

NevyberaJte Si školu 
kratšie ako mobil 
December patril okrem iného aj návšteve Ing. Eugena Jurzycu, ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý na pôde Fakulty práva vysvet-
ľoval kroky ministerstva, predstavoval vízie a obhajoval kritizovanú 
úroveň slovenského školstva. 

pripravila:
Clara Hrabovec
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text: Hana Džurná 

text: Hana Džurná 
foto: Juli Somova 

kúpa morálNeho StatuSu
v očiach vereJNoSti  
Dňa 6.12. sa hŕstka študentov a pedagógov zišla na Fakulte práva 
v aule Odeon, aby sa dobrovoľne pohádala na tému, či je firemná 
filantropia len marketingový nástroj, alebo nie. Stalo sa tak pod-
ľa presne určených pravidiel Slovenskej debatnej asociácie (SDA), 
podľa ktorej by sme sa mali naučiť slušne hádať.

Tému „Filantropia alebo láska k 
človeku“, perfektne súvisiacu s 
mikulášovským podvečerom, ini-
ciovali Oxfordské debaty, ktoré 
sa venujú výlučne kontroverz-
ným témam. Záštitu nad podu-
jatím prevzali SDA, Centrum pre 
filantropiu a Slovak Governance 
Institute. O tom, či sa aj ziskové 
inštitúcie vedia správať nezištne 
nás presviedčal dvojčlenný tým 
Michal Hrabovec (zakladateľ 
spoločnosti ANASOFT, manažér 
roka 2009) a Tomáš Kráľ (vedúci 
oddelenia korporátnej komuni-
kácie spoločnosti Siemens), ktorí 
reagovali na nesúhlasné vyjad-
renia Martina Mazága (riaditeľ 
agentúry PRime time, bývalý 
šéfredaktor magazínu Straté-
gie) a Fedora Blaščáka (redaktor 
eTREND-u).

martiN mazág
„Marketing je legitímny ná-
stroj na dosiahnutie našich 
cieľov.“ 

„Spotrebitelia sa správajú 
podľa správania sa firiem 
k zamestnancom, stake-
holderom i životnému 
prostrediu.“

Verdikt zúčastneného publika
Hlasovanie, podľa ktorého 76% 
zúčastnených verí v nezištnosť 
firiem, 16% neverí a  8% nevie, 
nasvedčuje tomu, že aj dospelí si 
občas radi prečítajú rozprávku. 
Inak ako naivitou 76tich % sa 
debakel neveriacich ani nedá 
nazvať. Alebo aj vy veríte, že 
dobrý čin musí byť bezpodmie-
nečne vychválený až pred dvere 
konkurencie?

tomáš kráľ
„Filantropia na SR nepredá-
va, iba pomáha.“ 

„Filantropia na SR je taká, 
akí sú ľudia v SR.“

„V Siemens sa snažíme o 
finančné divízie t.j. adresné 
darovanie, aby sme si boli 
istí, že dar dostane ten, kto 
ho potrebuje.“

fedor blaščák
„Marketingový nástroj je 
všetko to, kde sa komuni-
kuje značka. Za posledných 
10 rokov neboli nijaké 
pozvania, aktivity, plagáty, 
produkty, služby, ktoré by 
neobsahovali logo značky.“

„Sponzoring, filantropia, 
spoločenská zodpovednosť, 
to sú všetko synonymá.“

„Komunikácia vyjde drahšie 
než filantropia.“

„Darovať 2% z daní využilo 
na SR iba 8% firiem.“

michal hrabovec
„Nie je dôležité, že sa to 
komunikuje, ale, že sa to 
vôbec deje.“

„Pri filantropii sa v zmluvách 
nevyžaduje spomenutie 
značky.“

„Filantropia buduje lojalitu 
zamestnancov.“

v JedNote Je Sila?
diSkuSia S miNiStrom fiNaNcií ivaNom miklošom
o dlhoveJ kríze a budúcNoSti eura
V stredu 14.12. sme si s ministrom financií Ivanom Miklošom na pôde FM zaspo-
mínali na nedávne svetové ekonomické krízy, aby nás sčasti upokojil, že kríza v EÚ 
nie je prvá, ani posledná. Na budúcnosť eura sa pozerá optimisticky. Základom 
sú však pevné pravidlá, ktoré budú nespochybniteľné a rovnako uplatňované na 
všetky členské štáty EÚ.

Nie je to tak dávno, čo sa svet 
musel popasovať s krízou dot.
com bubble. Bolo to obdobie 
hromadného rozkvetu interne-
tových firiem, ktorých cena akcií 
prudko rástla nad úroveň ich 
reálnej hodnoty, čo spôsobilo 
ich následný pád. V roku 2007 
vypukla hypotekárna kríza v USA 
vrcholiaca svetovou finančnou 
krízou. Hromadná kúpa nehnu-
teľností za hypoúvery s nízkou 
úrokovou mierou s minimálnym 
ručením spôsobila nadmer-
ný rast cien nehnuteľností a 
prehriatie trhu. S príchodom 
finančnej krízy rástol počet tých, 
ktorí nehnuteľnosti nesplá-
cali a v rukách bánk sa ocitli 
tisíce nehnuteľností. Ani sme sa 
nestihli čudovať a kríza prišla aj 
do EÚ.

Ako zachrániť euro
Riešene krízy vidí Mikloš v určitej 
forme rozpočtovej únie s prís-
nou kontrolou, teda v modeli 
navrhovanom Nemeckom, ktoré 
je momentálne hospodársky 

najsilnejšou krajinou EÚ. Na to 
sú nutné silnejšie kompetencie 
Európskej komisie a Európskeho 
súdneho dvora a obmedzenie 
zvrchovanosti členských krajín. 
Jednoducho nezodpovedné 
krajiny, ktoré budú robiť veľké 
deficity, musia počítať so sank-
ciami. Podľa Mikloša by sme sa 
mohli inšpirovať aj českosloven-

skou menovou reformou z roku 
1953. Vláda vtedy zamenila staré 
koruny za nové v pomere 50:1. 
Podarilo sa jej tým odstrániť 
čierny trh a prideľovací systém, 
ktorý kváril krajinu od konca 
2. Svetovej vojny.  Celoeuróp-
skym problémom je aj starnúca 
populácia. Pomer obyvateľstva 
v produktívnom veku v pomere 
k dôchodcom sa neustále zhor-
šuje. Ďalším riešením je recesia 

a pokles ekonomickej aktivity, 
čo by ale znamenalo zníženie 
životnej úrovne.

Spojené štáty európske?
Projekt Spojených štátov európ-
skych je podľa Mikloša nereálny. 
„Spoločná európska identita je 
stále vnímaná výrazne slabšie 
ako národné identity. Druhým 

dôvodom je skutočnosť, že 
Spojené štáty európske by 
vyžadovali obrovské rozpoč-
tové transfery od bohatých, 
prosperujúcich k chudobným, 
neprosperujúcim,“ tvrdí. Pomôcť 
by nám mohlo vydávanie spoloč-
ných európskych dlhopisov – eu-
robondov. Štáty EÚ by tak mali 
všade rovnakú úrokovú mieru, 
čo by bolo výhodné najmä pre 
južné štáty. 

Keynesovstvo
Monetárna únia sa musí bez-
podmienečne stať čiastočne aj 
fiškálnou. V skratke to znamená, 
že o osude rozpočtov jednotli-
vých štátov by nerozhodovali iba 
členské štáty, ale aj Brusel. Podľa 
ekonómov je to asi najlepšie 
riešenie ako predísť katastrofic-
kým víziám o rozpade eurozóny 
a možno celej EÚ.

Univerzita pre moderné Slo-
vensko
Ak v tejto téme nemáte jasno, 
kliknite na www.upms.sk. Ide o 
ekonomickú online univerzitu 
odporúčanú Ivanom Miklošom, 
ktorý k jej fungovaniu prispieva 
svojimi prednáškami. Podmienky 
prijatia sa snažia vyhovieť naozaj 
každému, stačí odoslať registrač-
ný formulár. Ak úspešne absolvu-
jete testy z 24 prednášok, získate 
ročníkový diplom.

pád eura by bol katastrofou pre celý svet
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K tomuto záveru došla doktorandka Fakulty 
masmédií, Mgr. Anna Kalúsová, vo svojej 
diplomovej práci. Jej diplomovka o vnímaní 
produktovej značky „Slovenská republika“ 
spotrebiteľmi na Slovensku a v zahraničí ne-
upadne do zabudnutia.  Bola totiž ocenená 
v súťaži organizovanej vydavateľstvom 
MEDIA/ST, Diplomová práca roka 2011.  
V kategórií manažment a inovácie získala 
3. miesto v hodnotení poroty a 1. miesto 
v hodnotení Vox populi na sociálnej sieti. 
V diplomovke vyhodnotila Anna Kalúsová 
spolu 500 dotazníkov z Českej republiky, 
Maďarska, Talianska, Rakúska, Poľska a Veľ-
kej Británie. Vyskúmala z nich napríklad že 
„značka krajiny nemá jasne stanovenú stra-
tégiu budovania jej reputačných atribútov,“ 
alebo  že „cestovný ruch nie je koncepčne 
riadený (...).“ Na druhej strane však máme 
dostatočný potenciál na to, aby sme sa 

stali turisticky atraktívnou krajinou, ale 
na to musí Slovensko začať s koncepčnou 
prácou . A to najmä „kontinuálne realizovať 
existujúce celosvetové prieskumy poznania 
značky krajiny a výsledky implementovať 
do riadenia jednotnej prezentácie krajiny 
doma i navonok.“

Vedúcou úspešnej práce bola doc. Ing. 
Elena Hradiská PhD. Anna Kalúsová sa 
rozpracovanou témou ďalej zaoberá aj v 
dizertačnej práci. 
Anna je zároveň asistentkou na predmete 
Manažment značky a ako sama hovorí „do 
osnov predmetu budem chcieť zakompo-
novať aj manažment značky krajiny.“

LIKE | paneuropa news

Atmosféra v triede bola vy-
nikajúca vďaka profesorovej 
nenútenej nálade a striedmosti. 
Očakávania mierili k zdĺhavým 
powerpointom a unudenej 
atmosfére, profesor Glazinski 
nás však hneď vyviedol z mylnej 
predstavy, už len svojou výraz-
nou gestikuláciou. K pripravenej 
téme sme sa dostali prostredníc-
tvom asociácii a prirodzeného 
ľudského uvažovania. Jasným 
príkladom bola položená otázka 
z profesorovej strany: „Prečo 
si ľudia kupujú iPhone?“. V triede 
nastalo hrobové ticho. Hlavou 
mi prebleslo: Prečo tak jednodu-
chá otázka nás vyviedla z miery? 
Profesor Glazinski sa nenechal 
odradiť tichým publikom, mys-
lím si, že takúto reakciu priam 
očakával. Nato zo svojho vrecka 
vytiahol starý mobil: „Ak je telefón 
na telefonovanie a písanie správ, 
prečo si kupujeme drahé smartfóny?“ 
Nastala horlivá diskusia o vše-
možných aplikáciách sprostred-
kovaných cez iTunes. Hluk opäť 
prerušil profesor otázkou: „Prečo 
si ľudia vyberajú značky, ktoré sú 
drahé a nie vždy kvalitné?“ Spôsob, 
ktorým sa prednáška uberala, sa 
študentom začal páčiť. Profesor 
Glazinski nás nechal slobodne 
diskutovať, nevadilo mu ani to, 
keď sme mu oponovali. Jeho 
cieľom, bolo poukázať na ľudské 
zmýšľanie v konzumnej spoloč-
nosti, a teda svojimi otázkami 
nepriamo mieril aj na nás. Som 
si istá, že sme si všetci v jednom 
momente uvedomili, že sme sú-

časťou práve takejto spoločnos-
ti. Hodina prešla o to rýchlejšie, 
keď profesor Glazinski uviedol 
aj pár svojich historiek ako 
príklady k jeho teórii. Počas tejto 
prednášky sme sa dozvedeli to, 
ako sa ľudia radi predvádzajú či 
už rôznymi obchodnými trhákmi, 
alebo drahými flip-flopami, ale 
aj to, ako pôsobí značka na naše 
vedomie. Diskusie boli zdrojom, 
z ktorého sme sa dozvedeli to, 
na akej báze fungoval marke-
ting pred 40 rokmi. V porovnaní 
s dnešnou spoločnosťou sme 
spolu prišli na rozdiely medzi 
kvalitou a kvantitou ovplyvnený-
mi časovou priamkou. V polovici 
prednášky profesor zmenil tému, 
ktorej sme sa venovali po zvyšok 
hodiny. „Ak je vaša motivácia naozaj 
silná, viete zmeniť aj vaše správa-
nie.“ Otázky na profesora lietali 
z každej strany. Skrz psycho-
lógiu a iné sociálne vedy, sme 
sa dostali až ku koncu hodiny 
k hlavnej téme jeho prednášky, 
ktorá mala názov „Organizácia 
kultúr“. Prekvapivo, naše rozho-
vory, ktoré slúžili ako zahriatie 
do tejto oblasti, nám poslúžili už 
aj ako fakty. Dôkazom toho boli 
historky sprostredkované už aj 
zo strany študentov. Z hodiny 
sme si odniesli poznatky z nášho 
podvedomia, ktoré nás vedú 
dnešnou spoločnosťou. Prof. Dr. 
Bernd Glazinski opúšťal triedu za 
nenúteného potlesku.

„Nie Som až tak bohatý,
aby Som Si kupoval lacNé veci.“
alebo, prečo vzbudzuJeme rešpekt drahými vecami? JedNoducho preto,
lebo ich chceme mať. a NemuSíme. 
Dňa 5. decembra navštívil fakultu psychológie riaditeľ Inštitútu aplikovaného 
manažmentu v Nemecku, Prof. Dr. Bernd Glazinski.  Zameranie jeho hodino-
vej prednášky bolo naozaj širokospektrálne, vzhľadom na jednotlivé oblasti, 
ktorým sa počas prednášky venoval. 

máme doStatočNý poteNciál 
pre turiSticky
atraktívNu kraJiNu

zaujímavosti zo sveta:
média a marketiNg
Detská móda a nahý chlap
Predstavte si, že vám príde do schránky 
módny časopis, na obrázku bežia deti po 
pláži v novom oblečení a v pozadí stojí nahý 
chlap. Presne tento pohľad sa naskytol čita-
teľom francúzskeho La Redoute. Kiežby bol 
muž v pozadí k nám otočený pozadím, ale 
nie. Frontálny útok na fotke s nič netušiacimi 
deťmi bola vraj nešťastná náhoda – nudista 
sa tam v tej chvíli kúpal. La Redoute sa za 
svoj nepodarok ospravedlnil, no internet 
nespí a fotka je už všade. Žeby to bol správny 
marketingový ťah? Detské oblečenie na-
kupujú predsa mamičky, možno sa časopis 
pokúšal iba zlepšiť vzťahy so zákazníkmi...

Majte svoj pixel
Nechceli by ste vlastniť pixel? The Art of Net 
je projekt, v ktorom môže každý prispieť 
k celosvetovo tvorenému obrázku. Či už 
jedna bodka, alebo obrázok, človek tam 
môže nakresliť všeličo. Odkaz ľudstva tak 
bude vyzerať ako stena opusteného pane-
láku – vyznania lásky, reklamné plagáty, ale 
aj nadávky a amatérske anatomické náčrty 
rôznych častí tela.

Úderná reportáž
Novoročné oslavy sa aj v Pakistane niesli 
v duchu dobrej zábavy na námestiach. 
Televízny reportér Asad Sahi bol obklopený 
rozjarenými mladíkmi, ktorí sa chceli dostať 
do záberu. Radostné výskanie, smiech 
a chaotické tancovanie podgurážených ľudí 
reportérovi neboli pochuti. Keď mu praskli 
nervy, otočil sa a začal mikrofónom rázne 
,,vychovávať“ mladých spoluobčanov. A vraj, 
že médiá stratili svoju výchovnú funkciu...

Komentátorove komenty na Twitteri
Simon Holt sa živí komentovaním konských 
dostihov pre britskú televíziu Channel 4 
a je taký láskavý, že svoje poznatky zdieľa 
aj na Twitteri. Krátko po uverejnení aktuál-
nych výsledkov tohto športu, zrazu napísal: 
,,Oh and by the way, I want your hot body 
tonight babe. Xxxxx.“ Stovky fanúšikov ostali 
prekvapení. Simon Holt to už nezachránil. 
Nepomohlo, ani keď o hodinu neskôr rýchlo 
naškriabal, aby sme dané vyhlásenie ignoro-
vali, pokiaľ nie sme Cameron Diaz alebo jeho 
manželka. Komu teda tento pikantný odkaz 
venoval? Známej herečke či vlastnej žene? 
Otázkou je – prečo ho to napadlo po tom, 
ako zverejnil výsledky dostihov?

zaujímavosti zo sveta:
pSychológia 
Každý druhý obyvateľ európskych krajín je 
vraj taký vystresovaný, že nemá silu správať 
sa citlivo a jemne ku svojim priateľom 
a príbuzným. Zistil to prieskum značky Milka,  
ktorý prebiehal v sedemnástich európskych 
krajinách. Až 77% našincov prejavuje viac 
jemnosti svojim príbuzným, ako svojim pria-
teľom. Za jemného človeka sa považuje pre-
kvapivých 89% Slovákov. Cítiť v tom iróniu? 
Samozrejme, že s pribúdajúcimi billboardami 
a reklamami Milka to nemá nič dočinenia. 
Inak, nezvyšuje čokoláda, naopak, adrenalín?

Európska únia inšpiruje mladých ľudí, ako 
prestať s fajčením. V júni tohto roku odštar-
tovala kampaň Exfajčiari sú nezastaviteľní. 
Vo všetkých krajinách členských štátov EÚ 
ide o ucelený program, ktorý informuje mla-
dých o prínose a úžitku z toho, keď človek 
prestane fajčiť. Motivácia prichádza v správ-
ny čas. Sankcie za nedodržanie ustanovení 
o ochrane nefajčiarov sa majú zvýšiť z 331 
a na 3319 eur. Nechcete sa vzdať svojho 
zlozvyku? Vezmite si príklad od nemeckého 
krčmára, ktorý do steny vybúral trikrát tri 
diery, pre hlavu aj ruky. Takto si môžu naraz 
až traja pôžitkári tabaku zapáliť bez toho, 
aby boli pokutovaní za fajčenie v zakázanej 
zóne.

Žijete v páre? Čaká vás vyšší vek! Ľudia, ktorí 
dlhodobo žijú single, sa dožívajú v priemere 
o desať rokov menej ako ich zadaní rovesníci. 
Aspoň to tvrdia vedci z University of Lousvil-
le. Nezadaní muži vraj umierajú až o 32% skôr 
ako ich ženatí priatelia. Rozdiel medzi ženami 
je 23%. V manželstve vaša dĺžka života môže 
tiež značne stúpnuť, no ak ste gay alebo 
lesbička, máte smolu. U nás sa svadby nedoč-
káte. Ku šťastiu vám musí stačiť náš každo-
ročne usporadúvaný Dúhový Pride.

Nedostatok spánku môže spôsobiť predčas-
nú smrť. Informácia, ktorá neprekvapuje. 
No vedeli ste, že aj veľa spánku škodí? Britskí 
a talianski vedci varujú pred nedostatkom, 
ale aj prebytkom spánku. Z ich výskumov 
vyplýva, že ľudia, ktorí spia menej ako šesť 
hodín, majú v horizonte 25 rokov o 12% 
väčšiu úmrtnosť. Lekári však tiež zistili, že 
spánok dlhší ako deväť hodín denne a pred-
časná smrť spolu takisto súvisia. Ešteže si 
dnes s celkom presnou určitosťou vieme 
vypočítať kedy zomrieme. Fajčíte? Odpočítaj-
te si osmičku. Ste ženatý/vydatá? Pripočítajte 
si 12 naspäť. Ak radi spíte a ste single, okolo 
60 kontaktujte pohrebák.

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Vás pri príležitosti 5. výročia založenia Fakulty masmédií

srdečne pozýva na

Medzinárodnú konferenciu doktorandov

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej
školy oslavuje päť rokov svojej úspešnej 
existencie. Nie je náhodou, že sa témou 
Prvej medzinárodnej konferencie 
doktorandov na jej pôde stáva vzťah 
mediálneho priestoru a performancie, 
vzťah performancie a autora, autora 
a diváka.  

Dátum konania:  
13.4. 2012

Miesto:
Účelové zariadenie 
Kancelárie Národnej rady SR 
Častá – Papiernička

www.paneuroni.sk
paneuronikonferencia@gmail.com

Masmédiá a marketing: 

Nová autenticita mediálneho priestoru

 Záznamové médium slúži ako 
konzervačná zložka performancie, ktorá 
je bez tejto možnosti otázkou prchavého 
momentu. Médium sa stáva nosičom 
živej pamäti,  pamäti ľudstva a prináša 
so sebou celý rad tém, počnúc etikou, 
cez nástroje politickej moci, až po témy 
ekonomickej prosperity.
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PANEURONI
Časopis Paneurópskej 
Vysokej Školy

Slávnostné otvorenie konferencie sa uskutoční dňa
13. apríla 2012 o 9:00

v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR Papiernička - Častá

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Fakulty masmédií
doc. PhDr. Samuela Brečku, PhD.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

www.paneurouni.com  Kontakt: paneuronikonferencia@gmail.com
R.S.V.P. do 10. 4. 2012

PANEURONI
Časopis Paneurópskej 
Vysokej Školy

text: Nika Mičechová

text: Miya Ferancová  

pripravil: 
Radovan Kopečný 

pripravila: 
Miya Ferancová  
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zaujímavosti zo sveta IT
CES 2012
Od 10. do 13. januára sa konal v Las Vegas 
najväčší veľtrh elektroniky CES 2012. Ako 
každý rok, aj tentokrát nám výrobcovia 
predstavili množstvo zaujímavých výrobkov 
a technológií, ktoré uvidíme už v blízkej 
budúcnosti aj v obchode za rohom. Ročník 
2012 bol zaujímavý okrem iného aj vyhlá-
sením Microsoftu, podľa ktorého je to ich 
posledná účasť. Žeby to konečne začali baliť?

Microsoft predstavil sociálnu sieť So.cl
Prepojenie vyhľadávača a sociálnej siete, do 
ktorej sa prihlásite iba pomocou facebooko-
vého konta. Ako to má fungovať zatiaľ nie je 
príliš jasné, ale veľký odklon od zaužívaného 
formátu očakávať nemožno. Pochybnosti 
sú aj o názve So.cl, čo má pravdepodobne 
znamenať anglické social. Vidíme sa čoskoro 
na Socle, Socl, Socli... ?

České Tesco spustilo on-line predaj potra-
vín
České Tesco spustilo na svojich stránkach 
pre pražských zákazníkov predaj potravín 
on-line. Ohlasy sú zatiaľ pozitívne, hlavne 
čo sa týka rýchlosti vybavenia. Bohužiaľ sa 
vyskytujú aj problémy, najmä po technickej 
stránke, ktoré by však mali byť v dohľadnej 
dobe odstránené.

Intel vo svete smartfónov
Na tohtoročnom veľtrhu CES Intel predstavil 
svoj dlhoočakávaný procesor pre smartfóny. 
Jedná sa o Atom Z2560 a je osadený v tele-
fóne Lenovo K800. Zaujímavým parametrom 
môže byť výdrž batérie až 14 dní či 1,6 GHz 
dvojjadro. Do predaja by sa mal dostať už 
v priebehu tohto leta.

róbert
SchochmaNN
k techNike sa dostal vďaka kNižke s prierezom parNej lokomotívy

LIKE | paneuropa news

Študent Fakulty informatiky PEVŠ Róbert 
Schochmann obsadil vďaka svojim pro-
jektom v poslednom ročníku Študentskej 
osobnosti Slovenska krásne 6. miesto.

Róbert Schochmann má záľubu v technike 
už od útleho detstva, v ktorom, ako sám 
hovorí, zatúžil po knižke o fungovaní tech-
niky s prierezom lokomotívy na obale.
„Pamätám si, keď som bol v kníhkupectve ešte 
ako dieťa a mama mi chcela kúpiť nejakú knihu. 
Ja som si prial knihu, v ktorej bol obrázok prierezu 
parnej lokomotívy, bolo tam pekne vidieť všetky 
súčiastky a to ma zaujalo.“
Jeho záľuba sa ďalej rozvíjala na strednej 
priemyselnej škole elektrotechnickej, kde 
vyvinul samonavádzaného robota, ktorý 
bol schopný sledovať navigačnú čiaru a 
autonómne sa vyhýbať prípadným prekáž-
kam. Neskôr ešte ako študent menovanej 
strednej školy zostrojil so spolužiakmi CNC 
frézu, s ktorou vyhrali okrem iného aj prvé 
miesto na celoslovenskej súťaži SOČ.
Elektrotechnika Róberta priviedla až na 
Fakultu elektrotechniky a informatiky na 
STU, kde sa začal venovať svojmu zatiaľ 
najväčšiemu projektu – UAV (bezposádkové 

lietadlo).
„Unmanned Aerial Vehicle - bezposádkové lietadlo 
je malé lietadlo, pilotované buď automaticky 
alebo pomocou rádiového prenosu.“
S týmto projektom Róbert a jeho tím 
vyhrali množstvo súťaží, napr. STOČ v Brne, 
ŠVOK FI PEVŠ, či cenu dekana FEI a cenu 
rektora STU. 
Róbert so svojim tímom neskôr založili aj 
spoločnosť Anima Technika, kde sa naďalej 
venujú vývoju svojho UAV a vývoju v oblasti 
robotiky, merania, automatizácie a v oblasti 
bezpečnostnej techniky a kamerových 
systémov.
„Životné krédo: V stresovej situácii nepanikáriť 
a ťažkosti zvládať s vedomím, že čo ťa nezabije, 
to ťa posilní. A to je skutočne pravda!“

Róbert Schochmann si umiestnenie na 
šiestom mieste v rámci Študentskej osob-
nosti Slovenska naozaj zaslúžil, či už za 
svoje technické znalosti alebo schopnosť 
pretaviť ich aj do reálnych projektov a 
úspešnej firmy.
Veríme, že sa mu bude aj naďalej dariť a 
prajeme veľa ďalších úspechov a splnenie 
sna o vlastnom letisku.

text: Martin Puškáč 

text: Martin Puškáč 

text: Miya Ferancová | foto: internet 

Pozvali ma ako novinárku 
mienkotvorného denníka na 
Ples v opere. Tešila som sa na 
príjemný večer, elegantnú at-
mosféru, aj na tie krevety. Chuť 
ma prešla hneď po pár vstupoch 
moderátorky Andrey Pálffy 
– Belányiovej. Ak jedna uzná-
vaná dlhoročná hlásateľka po 
niekoľkotýždňových prípravách 
bez mihnutia oka z úst vypustí 

„dépéhačiek“, „enháeliek“ a iných 
moderátorských nezmyslov. 
Okrem Plesu v opere som bola 
hosťom aj na galaprograme k 85.
narodeninám Štefana Nosáľa, 
zakladateľa a uznávaného chore-
ografa súboru Lúčnica. Spomínal 
na spoluprácu s hudobnými 
skladateľmi, ktorí boli „svoj-
hlaví“ a občas sa aj „popriečili“. 
Ľubozvučná slovenčina z úst 

slovné spojenie „nosiči ocenení“ 
namiesto nositelia, má vôbec 
cenu postaviť sa pred študen-
tov a hádzať pichľavé pohľady 
za každé jedno „častokrát“ či 
„kľudne“? Nemusím sa ani pol 
dňa stajlovať na Ples, aby som 
pochybovala o zmysle nástoje-
nia na poriadnej slovenčine. Sta-
čí si pustiť ktorékoľvek večerné 
správy a ocitnem sa pod paľbou 

pána profesora ma presvedčila, 
že ešte stále má jazyková hrdosť 
svoje opodstatnenie.  Ak on 
dokázal modernú mládež naučiť 
čarovať s husličkami a valaškou, 
snáď sa mne podarí presvedčiť 
budúce moderátorky, aby si 
dávali pozor na jazyk. Nemyslím 
pri bozkávaní.

„školSký pSychológ Je čaSto 
oporou NaJmä rodičom detí“
Na pôde Fakulty psychológie sa dňa 8. decembra konala tematická prednáška. O 
dôležitosti školských psychológov, ale aj prečo sú takíto profesionáli kritizovaní, 
nám prišiel povedať psychológ z Karlovej univerzity v Prahe, Prof. PhDr. Stanislav 
Štech, CSc.
„Identita školského psychológa 
– "dilemy" novej profesie“, pod 
takýmto názvom prednášky 
sa obhajovala dôležitosť tejto 
profesie v oblasti školstva. Tak 
hneď na začiatok: Čo si myslíte? 
Ako veľmi sú dôležití školskí 
psychológovia? Určite ste sa s 
jedným z nich stretli na vašej 
strednej škole. Ako na vás pôso-
bil? Profesor Štech im pripisuje 
zaujímavú schopnosť. Školský 
psychológ je totiž osoba, ktorá 
už len svojím postavením dokáže 
meniť charakter školy. Je to 

práve ten človek, ktorý by mal 
vedieť najviac informácii z oblas-
ti vzťahov, či už medzi učiteľmi 
a žiakmi, alebo aj žiakmi a ich ro-
dičmi. Hlavnou úlohou školského 
psychológa je pomáhať. Profesor 
Štech nás však usmernil v otázke 
pomoci žiakom. Sám ponúkol tri 
dôvody, ktoré nás, počúvajúcich, 
dovtedy nenapadli. Jedným 
z nich je práve nielen pomoc 
žiakom, ale aj rodičom. Koľkokrát 
vaši rodičia prediskutovávali váš 
prospech s triednym učiteľom? 
A koľko ráz predtým zašli práve 

za školským psychológom, aby 
sa ubezpečili o správnom verbál-
nom prístupe k učiteľovi? Ďalším 
dôvodom je zmena správania 
učiteľov. ,,Psychológ funguje 
ako "policajt", odkedy je na škole, 
všetci akoby spozorneli. Dávajú 
si väčší pozor na to, čo povedia, 
či už žiakom alebo medzi sebou." 
Profesor Štech, však túto kritiku 
nezhadzuje, naopak, podporil ju. 
On sám uviedol skúsenosť, keď 
školský psychológ bol činiteľom 
zmien na škole. Jeho nástupom 
sa obmedzili vulgárne reči a na-

dávky zo strany žiakov, ale najmä 
zo strany učiteľov. Iným veľkým 
"plusom" školského psychológa 
je fakt, že pôsobí "preventívne".  
Profesor Štech to odôvodnil 
slovami: ,,Je to práve tá osoba, 
ktorá prichádza do úvahy mini-
málne ako posledná možnosť. 
Koľkokrát ste si vy sami povedali: 
A čo, v najhoršom prípade tu 
máme ešte školského psycho-
lóga?" Áno, školský psychológ 
si predsa zaslúži rešpekt, ktorý 
v nás vyvolal svojou prednáškou 
aj Prof. Stanislav Štech.

komeNtár
zuzaNa komárová: s jazykom opatrNe 
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text: Adam ŠebestašvaJčiarSka beáNia
v SloveNSkeJ ymce 
Večer 23. 11. 2011 sme sa stali sved-
kami najväčšej študentskej udalosti za 
celý rok. V spojení Majestic Music Club 
a klubu Randal sme zažili Beániu PEVŠ. 
Nechýbali atraktívne kapely, program 
či kvalitné drinky. Veď napokon dídžeji 
pricestovali až zo Švajčiarska...

Pestrý program sľubovala už marketingo-
vá kampaň s plagátmi či videoklipmi, kto-
ré spustili hlavní organizátori podujatia 
- Študentský klub a PAN-EUROPA Clubbing. 
Na fosforovom pozadí svietili mená ako 
HEX či EGO, nechýbala ani školská kapela 
EVEREST. Slovenský DJ Drobizg a troji-
ca zahraničných DJov sa mala postarať 
o tanečno-hudobnú zábavu a rozprúdiť 
zábavu na tanečnom parkete na dvoch 
stageoch. 
Program beánie štartoval oficiálne 
o ôsmej večer, organizátori si museli 
na solídnu účasť riadnu chvíľu vyčkať. 
No okolo pol dvanástej sa prepojené 
priestory pôvodnej budovy mládežníc-
keho združenia YMCA zaplnili študentmi 
a atmosférou, na ktorú sa len tak ľahko 
nezabúda. 
Okolo jedenástej sa rozohrali HEX – 
nevynechali klasické single, roztancovali 
a rozospievali dav, svoju úlohu jednodu-
cho zvládli na jednotku. Po nich nastúpila 
školská skupina EVEREST, ktorá ešte väčš-
mi rozprúdila krv v žilách návštevníkov. 
Hitom večera bol však jednoznačne raper 
a spevák EGO – tento talentovaný mladý 
absolvent práva PEVŠ položil svojimi 
rýmami užasnutých divákov na kolená. 
Nasledovali avizovaní dídžeji. Brilantná at-
mosféra pokračovala takmer do skorého 
rána. Poslední zabávajúci sa odchádzali 

okolo pol piatej...

Samotná beánia bola organizovaná 
v dvoch prepojených kluboch, medzi kto-
rými ste mohli prechádzať až po kontrole 
náramkov a zásadne bez pohárov s alko-
holom. Tento fakt mierne obmedzoval 
slobodu pohybu, keďže v každom z klubov 
bolo umiestnené jedno pódium. Takže 
nezostávalo nič iné, iba dopiť pivo a až 
potom vkročiť dnu smerom k druhému 
kultúrnemu zážitku. Pred vchodom na 
vás čakali distingvovaní biletári, ktorí vás 
slušne skontrolovali a vpustili ďalej. 

Výber miesta bol určite originálny a sa-
motné miesto jedinečne usporiadané, 
no výhrady by mohli smerovať k repre-
zentatívnosti daného objektu. Ošarpané 
vnútro, nie príliš vzhľadný exteriér a okolie 
budovy, navyše pomerne nevkusne poroz-
miestňované plagáty rôznych interpretov, 
ktorí tu v minulosti koncertovali – to všet-
ko pripomínalo skôr akýsi undergroun-
dový rockovo-metalový koncert. Chýbalo 
viac honosnosti a vkusu, ktoré takej akcii, 
akou je beánia, jednoznačne svedčia. To 
mierne kazilo dojem z inak vydareného 
podujatia. Takže viac výzdoby by určite 
nezaškodilo, takisto ako voľba reprezenta-
tívnejších priestorov. 

Už dnes sa však väčšina študentov, ktorá 
má tohtoročnú beániu úspešne za sebou, 
teší na tú nasledujúcu. Čo možno dodať? 
Milí organizátori, ďakujeme za príjemný 
a vydarený večer plný dobrej zábavy 
a kvalitnej hudby. Budeme pozorne sledo-
vať, čím nás milo prekvapíte nabudúce!

futbal, piNgpoNg aJ zumbu poNúkol športový deň pevš
Športový deň PEVŠ sa konal 21. novembra už minulého roka v Športcentre Gym1 na 
Znievskej ulici a pre študentov všetkých fakúlt našej školy ponúkol to, čo mnohým 
chýba – športové vyžitie. Chlapci súťažili vo futbale a pingpongu, dievčatá si zacvičili 
zumbu. Najväčší záujem bol o futbalový turnaj, do ktorého sa prihlásilo viac družstiev, 
ako organizátori čakali. Program bol nahustený a víťazom pavúka zápasov sa stalo 
družstvo „Ušáci“ v zložení: Lukáš Chalupka, Miloš Candrák, Juraj Hedera, Heňo Gašparik, 
Juraj Hospodár a Peter Hudok. Kráľom pingpongového stola sa stal Kristián Kobes. Celé 
podujatie malo priateľskú atmosféru, čapovala sa Kofola a dostali sme aj nealko pivo 
od sponzora Steiger. Všetci sme sa zhodli, že Športový deň PEVŠ bol vydarený a tešíme 
sa na ďalšie pokračovanie.

text: Martin Kukoľ

Adam Polakovič

Zuzana Barboríková

Tomáš Mišura

fotografická Súťaž
študeNtSkého klubu
Sekcia kultúry Študentského klubu pri-
šla s inovatívnym nápadom usporiadať 
podujatie na podporu kreativity a rozvoja 
našej študentskej obce: fotografická súťaž, 
do ktorej sa mohli študenti zapojiť bez 
stanovenia rámcovej témy alebo obme-
dzenia fantázie. Okrem vystavenia diel 
v priestoroch školy sa víťaz dočkal aj lístka 
na školský ples.

Pri vyhodnocovaní sa fotografie rozdelili do 
troch základných kategórii: zvieratá, ľudia 
a prostredie. Porota v zložení: Andrej Šebes-
ta, Karolína Zverková (FP), Edita Glutová (FM), 
Veronika Ferancová (FPs), Veronika Dolinská 
(FEP) a predseda poroty PhDr. Marián Pauer 
pozorne vyhodnocovala výtvory. Po neľah-
kom uvážení získal prvú cenu Adam Polako-
vič, druhým sa stal Tomáš Mišura (obaja v 2. 
ročníku Bc. štúdia FM) a tretia bola Zuzana 
Barboríková (1. ročník Mgr. štúdia FM). 
Predseda poroty hodnotil začiatok tejto 
tradície veľmi pozitívne, dodal však nutnosť 
oddať sa remeslu fotografie celým srdcom: 
„Nestačí sa o ňu zaujímať len od-do, keď treba 
niečo nafotografovať na vyučovanie. Musíte ju žiť 
nepretržite.  Bohato sa vám odvďačí.“ 

Akademická  pôda je nielen miestom učenia, 
ale aj umeleckého rozvoja. Je to šanca, ktorú 
by mali študenti využiť vo vlastnom záujme 
a pripraviť sa na neskorší profesionálny 
život. Hlavne sa naučiť nájsť hranice svojich 
možností a rozvíjať svoj cit pre originalitu. 
Do budúcna by si predseda poroty želal viac 
jedinečnosti a menej strachu z experimen-
tov.

Práve výnimočnosť bola konečným faktorom 
rozhodnutia poroty. Víťazný Portrét opice 
je ideálna mozaika detailov: „Oči opice svietia 
ako lampáše a či chcete, alebo nie, znovu a znovu 
vás nabádajú zahľadieť sa do nich, premýšľať 
o stvorení, ktoré sa pozerá zo záberu. Čierne, 
neutrálne pozadie ešte umocňuje magický výraz 
opice“, hodnotí Marián Pauer. Chvála patrila 
hlavne jednoduchosti fotografie, v ktorej sa 
autor vyvaroval rušivých elementov, ktoré by 
mohli odpútať pozornosť.

Dovoľujeme si srdečne pogratulovať trojici 
víťazov a poďakovať sa všetkým zúčastne-
ným, hlavne PhDr. Mariánovi Pauerovi, za čas 
a ochotu.

text: Clara Hrabovec 
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„bola by som veľmi 
rada, keby Naša škola 
bola ako oxford.“

text: Adam Šebesta
foto: Martin Nedeliak

Aké ste boli dieťa? Prejavovali 
sa u vás typické črty právnika 
už v ranom veku, napríklad 
zmysel pre spravodlivosť, 
morálku...
Bola som veľmi dobré dieťa. 
Bohužiaľ – ukážkové. Čistá jed-
notkárka. Všetci hovorili, že sa 
v praxi neuplatním. Tvrdili, že keď 
skončíte s červeným diplomom, 
tak nie ste použiteľný do práce 
(smiech). 

Kedy vám prvýkrát napadlo, 
že chcete študovať právo?
Pôvodne som vôbec nemala byť 
právnička. Za socializmu, bol to 
posledný rok socializmu, to bolo 
tak, že ste často nemohli ísť na 
školu, na ktorú ste chceli ísť. Nie 
ako dnes. Mala som prihlášku na 
jazyky – na nemčinu, taliančinu, 
odbor tlmočníctvo. No rodičia 
sa pohádali, nedokázali mi to 
„vybaviť“ a nakoniec ako jediná 
možnosť mi zostalo právo, keďže 
aj mama bola právnička. Takže 
som nešla na právo s tým, že 
by som od detstva túžila byť 
právničkou. Práve naopak, keď 

sa ma deti pýtali, čo robí moja 
mama, keď je právnička, tak som 
povedala, že neviem – každého 
mama varila, prala...

Štúdium ste ukončili s vyzna-
menaním. Odniesli ste si zážit-
ky na celý život, alebo ste iba 
sedeli nad knihami, právnou 
literatúrou a zákonmi? 
(Smiech). Budem čestne od-
povedať. I keď to nie je veľmi 
výchovné. Učila som sa jedine 
cez skúškové obdobie. Vždy som 
celý semester strávila na párty, 
brigádach, zarábala som si pe-
niaze, zažila šialenstvá. Len cez 
skúškové som sa zavrela doma 
učiť. 

To znamená, že ste si štúdium 
užili?
Áno, ale toto by ste nemali 
uverejňovať (smiech). Študentom 
každý semester hovorím, aby 
sa učili priebežne, i keď som to 
sama nerobila.

Máte advokátsku kanceláriu, 
za sebou pestrú publikačnú 
činnosť. Spomeniem historicky 

prvý komentár k zákonu o ro-
dine. Ako sa vám písal?
Veľmi dobre. Práve tým, že robím 
advokátku, sa mi darí spájať 
teóriu s praxou. Na jednej strane 
mám naštudované vďaka vedec-
kej činnosti to, čo trápi teóriu. 
Lenže prax má často úplne iné 
zameranie. Trápia ju iné otázky, 
ktoré treba riešiť. Na to mi 
pomáha kontakt v súdnej sieni a 
kontakt so sudcami. Alebo kon-
takt s klientmi a vyššími súdnymi 
úradníkmi. V tomto zmysle mi 
veľmi pomáhajú pojednávania. 

Patríte medzi popredných od-
borníkov v oblasti rodinného 
práva. Ako sa v tejto polohe 
vnímate, ako žena – právnička? 
V rovine rodinného práva 
nezáleží na pohlaví. Rodinné 
právo na súde alebo v rodin-
noprávnych vzťahoch je veľmi 
špecifické. Musí sa v ňom zmeniť 
myslenie právnika, lebo inak 
narobí hrozne veľa škody. Keď 
ste v klasickom kontradiktórnom 
procese – vyhrám/prehrám – tak 
buď priznajú môjmu klientovi, o 

čo žalujeme, alebo nám žalobu 
zamietnu. Vtedy myslíte inak 
– myslíte v prospech klienta. 
Aj tam budete riešiť morálnu 
stránku. Ak viete, že klient nemá 
pravdu – poviete si – ja nebu-
dem toto obhajovať. Alebo – OK, 
však mi zaplatí. Každý advokát v 
hlave túto dilemu rieši a nejakým 
spôsobom si ju aj vyrieši. Ale 
stále zostáva na strane klienta. 
V rodinnom práve je to ťažšie 
o to, že ak ste dobrý rodinno-
právny právnik, nepôjde vám 
o klienta. Zaplatí vám rodič 
alebo starý rodič, no podstatné 
v rodinnoprávnych vzťahoch 
je dieťa. Nemôžete poslúchnuť 
klienta, ak vidíte, že to je pre die-
ťa zlé. Nemám problém s tým, či 
je na druhej strane ako advokát 
žena alebo muž, ale ide o to, že 
buď chápe, že ide o dieťa alebo 
tvrdo presadzuje záujmy svojho 
klienta, hoci sú v rozpore so 
záujmami dieťaťa. 

Stereotypy hovoria o tom, 
že muži, advokáti, sú tí menej 
citliví.

ukážkové dieťa, ktoré skoNčilo štúdium práva s červeNým diplo-
mom. Napriek tomu Na študeNtské časy spomíNa ako Na obdobie 
zábavy a zážitkov. popredNá odborNíčka Na rodiNNé právo, autorka 
prvého komeNtára k zákoNu o rodiNe. tvrdí, že by Nikdy Neposlúch-
la klieNta, ak by to bolo proti záujmom dieťaťa. zvýšeNú rozvodo-
vosť by riešila uzatváraNím maNželstiev Na dobu určitú. v Našom 
rozhovore prezradí, pre koho sa študeNti majú učiť. pedagóg fakul-
ty práva pevš Judr. BronIslava Pavelková, phd. 
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LIKE | osobnosť

Nemyslím si, že muži sú necitliví, 
sú technickejší právnici, pragma-
tickejší. Niektoré otázky dokážu 
jednoducho odbiť – veď deti 
hysterizujú, prečo by som mal 
z toho robiť vedu? Sú právne 
pragmatickejší a v rodinnom prá-
ve to je nevýhoda. No zažila som 
aj rozumných mužov, právnikov, 
v oblasti rodinného práva. Väč-
šina mužov povie, že to nebude 
robiť, lebo je to iný postoj. Oveľa 
ľahšie sa obhajuje v civilnom 
konaní, kde je to jednoznačné. 
Tu riešite dilemu sám v sebe – 
musím sa nejako rozhodnúť. 
Zažila som ale aj ženy, ktoré 
dokážu prísť s úplne absurdný-
mi teóriami. Napríklad klient je 
dlhodobo liečený narkoman, trpí 
závažnými ochoreniami a dokáže 
opustiť dieťa na ihrisku, no pani 
advokátka je presvedčená, že 
táto osoba  má právo sa o svoju 
trojročnú dcérku starať. Pozeráte 
sa na ňu a premýšľate, či by svoje 

vlastné dieťa zverila do rúk takej-
to osobe.

Vnímate teda odvetvie rodin-
ného práva ako odvetvie urče-
né skôr ženám – právničkám?
Ani nie, nezávisí to od pohla-
via, ale od charakteru človeka. 
Paradoxne ale z oblasti rodinné-
ho práva viem ako odborníčky 
vymenovať len ženy – advokátky, 
o ktorých si myslím, že to robia 
skvele. A keď sa potom stretne-
me v súdnej sieni, tak konanie 
má úroveň. Všetci vieme, že ide-
me tým istým smerom – nikto 
z nás nikdy nepôjde proti dieťa-
ťu. Dohodneme sa, presvedčíme 
klientov, prípadne, ak si nechcú 
dať povedať, tak ich nebudeme 
zastupovať. Povieme im, aby si 
našli niekoho iného, kto urobí 
to, čo chcú oni, aj keď je to proti 
záujmom dieťaťa.

Pôsobili ste aj v zahraničí. 

Vnímate nejaké rozdiely v práv-
nom prostredí v zahraničí a na 
Slovensku? 
Jeden dobrý vzor zo zahrani-
čia, ktorý sa mi veľmi páči, je 
kochemský model v Nemecku. Je 
to kantón, ktorého hlavné mesto 
je Kochem. Ako rodinný sudca 
tam pôsobil Dr. Jurgen Rudolf. Na 
základe svojich profesionálnych 
skúseností začal vymýšľať nový 
model riešenia napätých rodi-
čovských vzťahov, aby „prinútil“ 
rodičov správať sa v prospech 
svojich detí.

Ako to dokázal?
Zaviedol systém, na ktorom 
spolupracuje množstvo odbor-
níkov. Tých všetkých, ktorých 
postupne priberá aj náš súd. 
Psychológov, kolíznych opatrov-
níkov, prokurátora... Každý sa 
do toho postupne zapojí a ich 
činnosť je zjednotená spolu s ad-
vokátmi. V Kocheme sa nestane, 

že by jeden advokát povedal 
jednému klientovi áno a druhý 
advokát by povedal  – aj vy máte 
pravdu. Tam sú advokáti poučení 
a je jedno, za kým klient pôjde. 
Všetci povedia – bude to takto. 
Rodičov privedú k dohode. To 
dieťaťu najviac pomôže. Lebo nič 
dieťaťu tak neublíži, ako dvaja 
šialení rozvadení rodičia, ktorí ho 
naťahujú sprava doľava a psy-
chicky mu nakladajú. Takže, to je 
taká inšpirácia, ktorú si myslím, 
že tu potrebujeme.

Čo hovoríte na trend súčasnej 
zvýšenej rozvodovosti? 
Rozvodovosť sa mi vôbec nepáči. 
Nemyslím si, že to je niečo, čo sa 
dá zastaviť, najmä pri tom, čo sa 
v súčasnosti deje. Ako riešenie 
mi napadá mexický model – 
uzatvárať manželstvá na dobu 
určitú. Ľudia budú vidieť koniec, 
tak sa nebudú rozvádzať, proste 
vydržia a ušetria. Viem, že je to 

surové, ale pragmatické. 

A čo úloha štátu?
V zásade si myslím, že štát robí 
chybu, pretože rezignoval na 
svoju preventívnu  funkciu v ob-
lasti ochrany rodiny. O tomto 
mávam veľké spory so sudcami, 
ktorí mi vyčítajú, ak ich žiadam, 
aby pri rozhodovaní o rozvode 
dôsledne skúmali príčiny rozvra-
tu a zaujali k nim postoj. Myslím 
si, že súdy v demokracii úplne 
rezignovali na svoju výchovnú 
funkciu. Píšem o tom aj v komen-
tári, ktorý vydalo vydavateľstvo 
C. H. Beck a viem, že práve toto 
je jeho najdiskutovanejšia časť. 
Keď sa sudca dozvie na pojed-
návaní o akokoľvek hrubom po-
rušení manželských povinností, 
tak to len zaprotokoluje a ide sa 
ďalej. Ani sa nepokúšajú povedať 
– prosím vás, nemáte pocit, že 
ste urobili chybu? Sudcovia sa 
tomu vyhýbajú. Obhajujú sa 
tým, že akonáhle vyslovia svoj 
názor, budú terčom námietok 
zaujatosti. 

Asi by mali väčšiu úlohu zohrá-
vať mimosúdne prostriedky, 
manželské poradne, jednodu-
cho to, čo predchádza samot-
nému konaniu. 
Viete, dnes je celkovo taký trend, 
že ľudia majú pocit, že si všetci 
musia užiť. Že všetci majú práva, 
ale nikto nemá povinnosti. Veľmi 
dobre sa to dá dokumentovať 
na tom, keď sa trebárs kolízny 
opatrovník pokúša zistiť názor 
dieťaťa – ty by si chcel byť s ma-
mičkou alebo s oteckom? A dieťa 
povie – no, ja by som chcela, 
aby boli naši spolu. Keď bude-
me rešpektovať názor dieťaťa, 
no tak milí rodičia, žite spolu, 
vzali ste sta, boli ste svojprávni, 
rozhodli ste sa byť dvaja, dieťa 

za to nemôže, praje si to, tak žite 
spolu! Lenže na to všetci povedia 
– toto nejde. Čiže – mamička, 
alebo otecko?  A to je presne to 
– nebudeme sa zodpovedať, tí, 
ktorí za to môžeme, ale nahádže-
me to na toho, kto to vydrží. My 
nevychovávame toho, čo urobil 
chybu, ale toho, ktorý to musí 
strpieť, aby sa pritom ešte aj 
slušne a dôstojne správal.

Spomeniem inštitút strieda-
vej osobnej starostlivosti 
obidvoch rodičov. Je to posun 
vpred? 
Myslím si, že to závisí od povahy 
dieťaťa. Sú deti, ktoré úplne 
v pohode „striedavku“ zvládnu, 
pretože oveľa horšie by pre ne 
bolo, keby trebárs toho jedného 
rodiča, na ktorého sú zvyknu-
té, nevideli. Preto sú ochotné 
obetovať svoje pohodlie do 
určitej miery, ak vôbec musia, 
a sťahovať sa z domácnosti do 
domácnosti. A potom sú deti, 
ktoré uprednostnia stabili-
tu, pokoj, pohodlie. I na úkor  
toho, že jeden z rodičov bude 
s ním menej. Takže je ťažké to 
paušalizovať. Je dobré, že máme 
tento inštitút, no treba zvážiť, čo 
dieťaťu vyhovuje.

Ako to vyzerá v praxi?
Nemusí to vyzerať tak, ako si 
to väčšina ľudí predstavuje, že 
dieťa sa sťahuje po mesiaci, 
dvoch, týždni. Môže aj priebež-
ne v rámci týždňa prechádzať 
z domácnosti do domácnosti, 
čo je podľa mňa celkom dobrý 
inštitút. Model 2-2-3. Pondelok  
a utorok u jedného rodiča, stre-
du, štvrtok u druhého, a piatok, 
sobotu, nedeľu, u toho, čo ho 
mal v pondelok a utorok. A ďalší 
týždeň naopak. Dieťa má veci 
v jednej aj druhej domácnosti 

a funguje to.

Pôsobili ste ako vysokoškolský 
pedagóg na Univerzite Komen-
ského, momentálne pôsobíte na 
Fakulte práva Paneurópskej vy-
sokej školy. Aké sú vaše dojmy 
z pôsobenia na našej fakulte?
Mne sa veľmi dobre učí na vašej 
fakulte. Aj sa tam veľmi dobre 
cítim. Takže mám dobré dojmy. 

Vnímate v poslednom období 
nejaký rozdiel medzi študent-
mi, prípadne kvalitou vysokých 
škôl?
Hm, áno, študentom sa chce 
menej učiť. Ako keby si neuve-
domovali, že sa neučia pre nás, 
pedagógov, ale pre seba. Ja som 
platená za to, že odučím. Bola 
by som veľmi rada, keby to malo 
nejaký pozitívny výsledok v ich 
hlavách, ale nemám moc prinútiť 
ich k tomu. Správanie súčasných 
študentov mi niekedy pripadá 
rovnako nezmyselné, ako keby 
som si ja zaplatila za kurz šitia 
a potom 3 mesiace robila všetko 
preto, aby ma tá pani nič nena-
učila. Sabotovala ju... Ja v tomto 
logiku nevidím. Táto škola už nie 
je povinná školská dochádzka. 
Študenti si vyberali to, čo ich má 
baviť, čím sa chcú v budúcnosti 
uživiť. Naviac za to platia. Preto 
nechápem, prečo sa neučia. 
Mali by sa dožadovať nových 
informácií, konzultovať, diskuto-
vať a vyobracať nás na každom 
seminári tak, že sa budeme 
„potiť“. Bola by som veľmi rada, 
keby naša škola bola ako Oxford. 
Drahá, ale kvalitná. Keď sa bude 
absolvent prezentovať tým, že 
skončil právo na Paneurópskej 
vysokej škole, bude to jeho naj-
lepšia vizitka.

Vedeli by ste do jednej vety 

zhrnúť radu študentom?
Zamyslite sa nad tým, pre koho 
sa učíte. Či sa hlúpi právnici 
uplatnia v dnešnej konkurencii. 
Ak „oblafnú“ na skúške z občian-
skeho, trestného alebo iného 
práva pár pedagógov a dostanú 
skúšku „za nič“, tak kto vlastne 
vyhral a kto prehral?

Ste úspešná právnička, advo-
kátka, odborníčka vo svojom 
odbore, uspokojuje vás vaša 
práca?
Strašne zákerná otázka. Mám 
na to ale takú peknú odpoveď. 
Keď som už z práce a problémov, 
ktoré prináša, strašne unavená, 
mám v zásobe pripravený taký 
sen, že pôjdem do Ameriky 
a budem tam predávať v McDo-
nalde hamburgery. Vyhovuje mi 
jasný príkaz, bez zodpovednosti, 
ktorý rýchlo vyriešim. Potom 
sa usmejete, ten človek odíde 
a ešte vám bude vďačný, že ste 
mu dali najesť.

Život právnika nie je jednodu-
chý...
Právo je extrémne vyčerpávajú-
ce. Psychicky. Veľakrát prídem 
domov v stave, kedy už nič ne-
chápem. Koniec koncov aj tento 
rozhovor robím po pol dni strá-
venom na polícii s rodičmi, ktorí 
riešia otázku, či šesťročné diev-
čatko pôjde alebo nepôjde na 
týždeň s otcom do Chorvátska. 
Sú schopní pred tým dieťaťom 
na seba vrieskať a ubližovať si. 
Jednoducho, poviete si, že jeden 
aj druhý by potrebovali prefac-
kať. A dieťa sedí na tráve a trasie 
sa. Mám pocit, že je v tomto 
období príliš veľa zla a ľudia to 
nejako nevedia ustáť.

judr. broNiSlava pavelková, phd. 
absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratisla-
ve.  Štúdium ukončila v roku 1993 s vyznamenaním. Až do roku 
2009 pôsobila ako pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského, v súčasnosti vyučuje na Paneurópskej vysokej škole. 
Špecializuje sa na občianske právo hmotné a rodinné právo. Par-
ticipovala na tvorbe viacerých študijných pomôcok pre občianske 
právo a rodinné právo na Slovensku aj v zahraničí. Je spoluautor-
kou komentovaného znenia zákona o rodine (2005). Pracuje tiež 
ako advokátka a supervízorka.
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výcvik založeNý
Na krutoSti NeuzNávam
rozhovor S mvdr. lucIou našTIckou, reprezeNtaNtkou pevš v drezúrNom JazdeNí
Málokto z vás vie, akú má PEVŠ v jazdeckom svete dobrú povesť. Vďaka tomu, 
že sa naša škola prezentuje v úspešnom svetle nielen na akademickej pôde, 
vďačíme mladej veterinárke Lucii Naštickej. Tá si okrem víťazstva v medziná-
rodných kruhoch jazdectva trúfa aj na druhý titul – JUDr.

Jazdecký oddiel všk 
paNeurópa 
Športové kone VŠK sa pravi-
delne zúčastňujú na rôznych 
pretekoch, vrátane majstrov-
stiev sveta, orientovaných 
na parkúr, drezúru a enduro. 
Jazdci, ktorí školu reprezentu-
jú, sú študenti a zamestnanci 
PEVŠ. „Keďže ide o špičkové kone, 
záujem o členstvo v jazdeckom 
oddieli môžu prejaviť len skúsení 
jazdci, ktorí sa chcú reprezentácii 
školy seriózne venovať a prípadne 
už mali v minulosti nejaké skúse-
nosti s pretekmi. Znamená to, že 
tréningy je potrebné absolvovať 
minimálne 3-krát do týždňa. Aby 
sa jazdec vypracoval na úroveň 
úspešného reprezentanta, nižšia 
periodicita tréningov by nebola 
dostačujúca.“ hovorí prezident 
VŠK PANEURÓPA prof. Vasilij 
Lipický, DrSc.

Odkiaľ si sa dozvedela o Jaz-
deckom klube VŠK PANEURÓPA?
Keď som pracovala pre Minis-
terstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR, kde som mala 
na starosti Štátnu veterinárnu 
správu, oslovil ma profesor Va-
silij Lipický s ponukou jazdenia. 
Chvíľu som jazdila iba po pracov-
nej dobe a mala som na starosti 
len dva kone. Neskôr mi bola od 
profesora Lipického sprostred-
kovaná úvaha, či by som to 
teda nevzala na plný úväzok a 
intenzívnejšie sa venovala jeho 
koňom. Ponuka bola lákavá, tak 
som sa rozhodla z ministerstva 
odísť.  

S prípadným zranením si ako 
veterinárka vieš poradiť?
Pokiaľ je to iba ľahké zranenie, 
ktoré dokážeme ošetriť sami, tak 
veterinára nevoláme. Ale tým, 
že oficiálne nie som zapísaná vo 
veterinárnej komore, nemôžem 
niektoré veterinárne úkony vyko-
návať, hoci mám titul MVDr.

Vykonávaš funkciu hlavnej 
trénerky. Komu vďačíš za svoje 
znalosti?
Celá moja rodina sú koniari. 
Trénoval, a stále ma aj trénuje, 
môj otec, Viliam Naštický. Bez 
kvalitného trénera sa v jazdectve 
zlepšiť nedá. Človek potom robí 
veľa chýb a vypestujú sa u neho 
rôzne zlozvyky, ktoré sa ťažko 
odstraňujú. Koňom sa venujem 
od útleho detstva. Najskôr som 
robila voltíž (gymnastika na koni, 
pozn. autora), potom som prešla 
na drezúru. Prax získavam pri 
každodenných tréningoch. 

Prečo si sa rozhodla vyštu-
dovať druhú vysokú školu? A 
prečo právo?
Sčasti to bola aj iniciatíva profe-
sora Lipického, aby som nebola 
len zamestnanec, ale aj študent 
PEVŠ. Druhý dôvod bol, že hoci 
som vyštudovala veterinu, 
nemám zatiaľ spravenú prax. 
Človek nikdy nevie, či sa vyštu-
dovaným odborom bude živiť, a 
preto chcem mať zadné dvierka.  
A z hľadiska odvetvia je mi právo 
najbližšie. 

Minulé leto si vyhrala maj-
strovstvá SR v drezúre, v ka-

tegórii seniorov a v kategórii 
5-6 ročných koní. Čo považuješ 
za najväčší úspech vo svojej 
kariére?
Prednejšie sú pre mňa lepšie 
umiestnenia medzi zahraničnými 
účastníkmi. Tým, že na Slovensku 
je drezúra tak málo rozvinutá, 
nie je tu taká konkurencia, ako 
keď ideme na preteky do Ra-
kúska alebo do Čiech, kde bývajú 
často medzinárodné súťaže.

Tvoj najväčší zahraničný 
úspech?
V zahraničí som sa  umiestni-
la väčšinou do prvých troch 
miest na národných drezúrnych 
pretekoch v Čechách a v Ra-
kúsku. Túto sezónu som ešte tie 
ozajstné medzinárodné drezúrne 
preteky neabsolvovala,  preto-
že som vo VŠK PANEURÓPA iba 
prvý rok. Potrebovala som si 
odskúšať kone – ako sa správajú. 
Nerada totiž idem do prostredia 
kvalitných jazdcov s vedomím, 
že úroveň ešte nie je taká, akú 
by som chcela. Takže uvidím, ale 
teraz prišli profesorovi Lipickému 
nové kone. Jazdím teraz veľmi 
zaujímavého koníka a s ním by 
som určite chcela ísť aj na medzi-
národné preteky.

Čo si myslíš o ródeu?
Veľká zábava! Veľmi rada sa na 
ródeo chodím pozerať. Takisto 
ma veľmi baví chodiť len tak po 
kopcoch na koňoch, ktoré ešte 
nič nevedia, nie sú trénované. 
Dá sa povedať, že nie som proti 
žiadnej disciplíne, pokiaľ vidím, 
že kôň pri nej netrpí. Takže ani 
dostihy mi neprekážajú, keď 
vidím, že to koňa baví.

A čo klasické krotenie koní 
na divokom západe, kde sa 
neuplatňovala teória pomaly a 
s citom ako dnes?
Je to násilné, považujem to za 
zlomenie koňa. Nesúhlasím s 
tým, ale rešpektujem ich spô-
soby, ich zvyky, možno, že mali 
dôvody prečo to tak robili. Mož-
no tie kone potrebovali veľmi 
rýchlo a  išlo skôr o biznis. Niečo 
podobné sa deje aj v drezúre vo 
vysokom športe v zahraničí, na-
príklad v Nemecku. Nemecko je 
továreň na kone, takže tam sa s 
koňmi začína oveľa skôr, omnoho 

tvrdšie, aktívnejšie. To, čo vydrží 
je dobré, čo nevydrží je odpad. V 
dnešnom svete vo vrcholovom 
športe ide iba o peniaze.

Drezúra je o dokonalom súla-
de jazdca s koňom. Poznáš K. 
F. Hempflinga alebo Montyho 
Robertsa, ktorí to isté dokážu 
aj bez sedla a bez uzdy? 
Poznám Robertsa, toho som aj 
čítala. Zaujímalo ma to. Sú to 
výborné veci, keď má človek čas 
sa tomu venovať.

Keby si ten čas mala, pokúšala 
by si sa o to?
Určite, lebo poznám ľudí, ktorí 
tak s koňmi pracujú. Tá dôve-
ra medzi jazdcom a koňom je 
potom omnoho vyššia. O to sa 
snažím aj teraz. Viem, že násilím 
sa nedosiahne pokrok, aj keď 
niekedy sú situácie, keď človek 
musí zdvihnúť prst, obzvlášť pri 
žrebcoch. Ale výcvik založený na 
krutosti neuznávam.

Ako si získať koňa?
Vedieť nastaviť hranicu. Sú to 
zvieratá, ktoré vždy skúšajú, 
koľko si môžu dovoliť – sú hravé 
a chcú si urobiť po svojom. Je 
dôležité dobre sa k nim správať, 
nebyť k nim krutý, lebo v opač-
nom prípade kôň nemôže mať 
človeka rád.

Koniari sú veľkí sukničkári – 
vieš im odolať?
Koniarom áno, lebo pre mňa je 
to spoločnosť, ktorá mi nesedí. 
Som trochu konzervatívny typ, 
takže vôbec ma to tam neláka, 
nestretávam sa s nimi. Som skôr 

individualista, aj na pretekoch. A 
hlavne mám priateľa.

Musí byť časovo náročné veno-
vať sa každodenným trénin-
gom, štúdiu aj súkromiu.
To je pravda, ale zatiaľ to funguje 
tak, že raz, dvakrát do mesiaca 
sa s priateľom stretneme, viac 
nie. Ale pracujem aj cez víkendy 
a sviatky, takže si môžem zobrať 
niekedy aj viac voľna a venujem 
sa svojim súkromným veciam.

Najhoršie zranenie pri koňoch?
Najviac ma zobrala zlomená 
noha tri dni pred majstrovstva-
mi Európy vo voltíži. To ma aj 
emočne najviac vzalo. A okrem 
toho som si ešte ako trojročná 
pri páde z koňa zlomila ruku.

Spomenieš si na svoj najbi-
zarnejší zážitok s koňmi, na 
ktorý nikdy nezabudneš?
Bolo toho viac, na čo sa nezabú-
da. Najemotívnejší zážitok bola 
cesta do Argentíny, keď sme išli 
na medzinárodné preteky vo vol-
tížnom jazdení. To bolo pre nás 
niečo nepredstaviteľné, že ideme 
do Ameriky. Ale celkovo svet koní 
bol pre mňa úžasným strávením 
detstva a som za to vďačná.

MVDr. Lucia Naštická bude mať 32 rokov 
a je prváčkou na Fakulte práva PEVŠ. Repre-
zentácii VŠK PANEURÓPA sa venuje prvý rok v 
úlohe hlavnej trénerky. Za tento krátky čas už 
stihla na konto školy pripísať úspech v podobe 
výhry na majstrovstvách SR v drezúre v kategó-
rií seniorov a 5-6 ročných koní. V celej svojej 
kariére bola majsterkou SR v drezúre už 4-krát, 
pričom kone, s ktorými pretekala aj trénovala. 
Patrí jej aj titul víťazky Slovenského drezúrne-
ho pohára. Na medzinárodných drezúrnych 
pretekoch v Brne obsadila 4. miesto v St. Georg 
(vyšší stupeň obtiažnosti). Na národných 
drezúrnych pretekoch v Čechách a v Rakúsku 
sa umiestnila väčšinou do prvých troch miest.

text: Hana Džurná 
foto: archív
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určite už každý z  vás počul aspoň raz od svojich kamarátov, aký 
je erazmus úžasNý, iNý od bežNého života, plNý zážitkov, jediNečNý 
a  NeopakovateľNý. áNo, títo ľudia maJú pravdu, erazmuS taký Je, 
a  ešte oveľa lepší. ale ak sa zamyslím Nad mojím a  domiNikiNým 
erasmom, Nedá mi odlúčiť erazmus  od krajiNy, v ktorej sme Na eraz-
me boli. v  krajiNe, kde šeherezáda bdie svojich tisíc a  jedeN Nocí a 
v ktorých sme aj my bdeli štyri mesiace.

Už prvé dní v Izmire boli ako ne-
spútaná jazda na horskej dráhe. 
V lietadle jasné znamenie, že 
bravčové bude na pár mesiacov 
z nášho jedálneho lístka preč a 
prvé zoznámenie sa s „alla turka” 
toaletou. Prvý budíček o piatej 
ráno z mešity a potom ďalší 
a ďalší, až pokým si naše uši na 
tento súzvuk kvílenia a spievania 
nezvykli. A zvykli sme si na oveľa 
viac: pitie çayu z pohára pripo-
mínajúceho malú sklenenú vázu 
niekoľkokrát za deň, na slová, 
ktoré začínajú na „çok“ (veľmi), 
ale aj na všadeprítomného lídra 
Tureckej republiky Atatürka a na 
modrý Nazar amulet, ktorý nás 
má chrániť pred zlom a závisťou.
 
Priatelia so srdcom na dlani
Turecká pohostinnosť je to, s čím 
sme sa stretávali denne. Turci sú 
národ priateľský. Už od prvého 
dňa, keď sme prišli do Izmiru, 
nám vždy boli ľudia ochotní 
pomôcť s čímkoľvek, nikdy 
nám nepovedali „to sa nedá“, 
„neviem“, „nepoznám“. Aj keď 
možno nevedeli, ako pomôcť, 
pomohli a vždy to nakoniec 
dobre dopadlo. Nápomocní 
nám boli aj ľudia, ktorých sme 
videli prvýkrát v živote. Hlavne 
v Izmire sa nám veľakrát stalo, 
že aj Turci, ktorí sa nepoznali, 
boli akosi hneď priateľmi a boli 
hneď našimi priateľmi. Možno 

je to trochu aj preto, že pojem 
študent je v Izmire synonymom 
malého dieťaťa, ktorému treba 
pomôcť, hlavne, keď je v krajine, 
ktorej jazyk neovláda. Brali to 
ako (ich) samozrejmosť posta-
rať sa o nás. Na takú vrúcnosť, 
srdečnosť a priateľskosť, s ktorou 
sa v Európe tak málo stretnete, 
nikdy nezabudneme.

Ich srdečnosť a priateľskosť je 
naozaj nákazlivá, a hoci sme 
niekedy túto ich blízkosť a úsluž-
nosť, hlavne čo sa týka obcho-
dov a bazárov, brali tak európsky 
,, že sú doterní”, opak je pravdou. 
Oni takí sú, je to prejav toho, že 
majú o zákazníka naozaj záujem. 
Áno, možno sa stretnete v turis-
tických miestach s tým, že vám 
budú chcieť veci predať za čo 
najvyššiu cenu, ale ak ovládate 
pár tureckých slovíčok (a hlav-
ne najdôležitejšie ,,indirim” , čo 
znamená zľava), máte vedľa seba 
rovnocenného partnera, ktorý 
bude ochotný o cene vyjedná-
vať. Hlavne na bazároch, ktorých 
je v Izmire neúrekom, sa vždy dá 
na cene dohodnúť. Bazár je také 
zvláštne miesto, môžete tu ob-
javiť tradičné turecké delikatesy 
ako „turkish delight”, suveníry 
ako vodné fajky, nazar amulet, 
turecké šatky, koreniny, ale na 
druhej strane aj všetky tie zvuč-
né „fake” značky, po ktorých tak 
dovolenkári v Turecku prahnú. 
Zažijete tu okrikovanie a volanie 

iNfo v kocke
Mesto
Izmir má cca 4 mil. obyvateľov. Je bezpečné, s dob-
rou mestskou dopravou. Leží pri mori, ale kúpať sa 
priamo v meste nedá.

Doprava
Do Izmiru sa lieta z Viedne od cca 90 eur za jed-
nosmernú letenku so Sunexpress.
V Izmire sa cestuje so študentskou Kentkartou 
(niečo ako električenka) 90 min stojí 0,95 tl. Platí 
pre metro, Izban (mestský vlak), autobusy a lode. (1 
euro je cca 2,40 tl)

Ubytovanie
Internát vychádza drahšie ako byt. Single izba 
v byte by nemala stáť viac ako 150 eur mesačne aj 
s účtami. 

Vybavte si
Víza 60 eur, priamo v Turecku residence permit 149 
tl, Kentkarta 10tl, registrácia mobilu 10-20tl (záleží 
od operátora). Registrácia sa platí vtedy, ak chcete 
používať mobil kúpený mimo Turecka s tureckou 
SIM kartou. Bez registrácie bude mobil zablokovaný.

Celkové náklady
Približne 500 eur mesačne, ale prvý mesiac treba 
rátať viac.

Pripravte sa na
Intenzívny kultúrny šok, pitie čierneho čaju, čakanie 
v radách aj na autobus vo všeobecnosti minimálne 
20 minút, svorky ležiacich psov na ulici, počas leta 
40°C a zimy 6-12°C (teplota môže klesnúť aj na 0°C), 
šialené prechádzanie cez cestu a veľa iných neza-
budnuteľných zážitkov, ako traja ľudia na prednom 
sedadle v taxíku...

LIKE | aktívny život

text: Sabina Másová 
foto: Nika Mičechová, Sabina Másová
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podáva puding alebo rôzne iné 
sladké dezerty ako baklava alebo 
dondurma (turecká zmrzlina, 
ktorá obsahuje salep a tmel). Ak 
hovoríme o sladkých dezertoch, 
tak verte tomu, že po ochutnaní 
jedného kúska baklavy budete 
zaručene presvedčení o tom, že 
ste dostali cukrovku. Pred jedlom 
sa zvykne podávať meze, niečo 
ako španielske tapas, resp. drob-
né pokrmy, ku ktorým sa podáva 
národný alkoholický nápoj raki, 
ktorý sa pije zmixovaný s vodou. 
Turci nezvyknú piť tento alkohol 
nikdy samostatne, a dokonca ho-
voria, že pre pitie raki musí byť 
na stole okrem meze aj správ-
na téma, najlepšie apolitická. 
K mäsitým pokrmom sa zvykne 
piť ayran (jogurt zmixovaný s vo-
dou a soľou). Pred a po jedle si 
Turci vždy zvyknú popriať „afiyet 
olsun“, teda dobru chuť. Toto je 
len zlomok toho, čo v Turecku 
môžete ochutnať. Ich kuchyňa je 
naozaj bohatá a pestrá. 

Turecko nie je „fake“
Život tu je iný, ľudia majú akosi 
stále čas na všetko, nikam sa 
neponáhľajú a aj úsmev na 
tvári počas pracovnej doby nie je 
zriedkavosť. Jednoducho, čo neu-
tečie, to počká. Nie je to lenivosť, 
len iný životný a pracovný štýl. 

predajcov, obkolesených ponož-
kami a šatkami, na zákazníkov, 
hoci vám budú chcieť predať 
čo i len nejaký malý koberec. To 
všetko k tomu patrí, turecký ba-
zár je živé miesto, plné bizarnos-
tí, ale aj milých prekvapení.

Ukáž mi, čo máš na tanieri a ja 
ti poviem, kto si
Ak sme sa tu niečo naučili, tak to 
bolo jedenie. Stravovanie a po-
hostenie je v Turecku špeciálnym 
rituálom. Príprava tradičných 
tureckých raňajok trvá približne 
dve hodiny. „Kahve alla turka” 
čiže turecká káva je tiež samo-
statná kapitola. Nie tá, ktorú si 
spravia naši rodičia, keď sa ráno 
potrebujú čo najskôr prebrať, 
ale tá pravá, originálna, robená 
v džezve, hustá, silná a servíro-
vaná v drobnej šáločke, sta-
rostlivo pomletá a aromatická.  
Nedopíjajte ju celú, nechajte si 
na spodku šálky zvyšok kávy, ak 
chcete vedieť svoju budúcnosť. 
Turecká kuchyňa nie je len kebab 
a döner, môžete tu ochutnať tu-
reckú pizzu menom Lahmacun, 
jedlá ako Iskender (druh kebabu), 
Midye (mušle plnené ryžou), rôz-
ne druhy rýb, polievok a pre od-
vážnejších je tu aj Kokoreç (jedlo 
pripravené z jahňacích vnútor-
ností). Ako dezert sa väčšinou 

Ľudia sa tu medzi sebou dlho 
a veľmi radi rozprávajú a v au-
tobusoch nie je ostrá diskusia 
žiadnou výnimkou. Moslimské 
tradície ako nosenie šatky, mod-
litby z mešity päťkrát denne, sa 
tu prelínajú s európskym štýlom, 
takže nosenie krátkych sukní 
a veľa make-upu nie je zriedka-
vosťou. Turecká tradičná hudba, 
ktorá je veľmi chytľavá, národné 
tance ako mevlana, hra tavla 
(backgammon) ale aj všadep-
rítomná turecká vlajka, aj to je 
Turecko. Za návštevu určite stoji 
Istanbul, turické centrum Bod-
rum, Pamukkale, Konya mesto 
preslávené mystickým tancom 
mevlana a historický región 
Cappadocia. 

Učenie verzus Erasmus spirit
Yasar university, na ktorej sme 
študovali, je tiež súkromnou 
vysokou školou v Izmire. Univer-
zitný kampus je nový, moderný, 
škola je vybavená televíznym, 
rozhlasovým a fotografickým 
štúdiom. Výučba prebieha 
v angličtine, ale párkrát sme si 
vypočuli aj turečtinu, keďže naši 
tureckí spolužiaci mali občas 
problémy rozumieť po anglicky. 
Na hodinách sme často rozobe-
rali tureckú spoločnosť pros-
tredníctvom reklám a fotografií. 

Bolo zvláštne odkloniť sa od 
európskeho pohľadu na vec 
a načrieť do myslenia tureckého. 
Erazmus by nebol Erazmom bez 
ľudí, ktorí ho tvoria a bez zážit-
kov. Deväť ľudí v jednom taxíku, 
prebehnutie cez osemprúdovú 
cestu v Istanbule, couchsur-
fing, výlet historickou loďou na 
more,  turecké Vianoce s papie-
rovým stromčekom, Silvester 
bez ohňostroja, večery pri mori 
s čajom v ruke, návšteva mešity, 
zaujímavé turecko-anglické 
rozhovory s miestnymi ľuďmi, aj 
taký bol náš Erazmus.

Počas Erazmu bolo občas ťažké 
vyrovnávať sa s niektorými 
odlišnosťami a naučiť sa ich 
akceptovať, ale teraz, keď už sme 
späť, si uvedomujem, ako Eraz-
mus človeka ovplyvní. Človek sa 
naozaj naučí viac akceptovať, byť 
tolerantnejší a otvorenejší voči 
iným kultúram a zvykom. A tak 
trochu som si uvedomila, že hoci 
sme tam boli ľudia z rôznych 
krajín, sú tam predsa drobnosti, 
ktoré nás robia podobnými. Tak 
napríklad, slovenská bábovka je 
talianske Pandoro a švédske kot-
bulari su turecké köfte a holand-
ské Gehaktbal. Erazmus je školou 
života a cestou za poznaním ľudí 
a krajín. Teraz, keď už sme späť 
v ,,realite” a dolieha na nás post-
-erazmovská depresia, preze-
ráme fotky svojich ,,arkadaşlar” 
(priateľov) a v duchu si hovoríme, 
že Erazmus in Turkey was absolu-
tely amazing, indeed. Pijeme çay 
a spomíname na Turecko.

deväť ľudí v jedNom taxíku, prebehNutie cez osemprúdovú cestu 

v istaNbule, couchsurfiNg, výlet historickou loďou Na more, turecké 

viaNoce s papierovým stromčekom, silvester bez ohňostroja, večery 

pri mori s čajom v ruke, Návšteva mešity, zaujímavé turecko-aNglické 

rozhovory s miestNymi ľuďmi...

Farebné rúcha rehoľných 
rádov, džihád burcujúci národy, 
harmonické kláštory v Tibete, 
útla postava Ghándího či dym 
signalizujúci zvolenie pápeža. 
To všetko je kóšer, veď viera je 
osobná vec každého z nás.

Je ťažké o nej hovoriť, pretože 
predstavuje životné presvedče-
nia, ktoré sa  mnohokrát stávajú 
dôvodom silných slov, nedoro-

prvú možnosť - prirodzenú 
voľbu človeka. „Rodičia, nechajte 
svoje deti voľne si vybrať a ich 
rozhodnutie rešpektujte.“ Je to 
krásny príklad všadeprítomného 
liberalizmu a ochrany slobody 
jednotlivca a väčšina z nás sa 
na ňom zrejme jednohlasne 
zhodne. Múdro sa rozpráva, te-
oretizuje. Prax je však zanietene 
vždy o čosi iná a tam kde je veľký 
slobodný priestor, číha aj veľa 
nástrah.
Keď si moje dieťa v určitom veku 
vylepí nad posteľ miesto pla-
gátu Green Day Aštara Šerana, 
začnem bezmyšlienkovite jačať. 
Očipovaných jašterov som vždy 
brala ako snahu rozosmiať za-
myslenú spoločnosť na zastávke 
MHD. Aštarov uhrančivý pohľad, 
Legolasov zostrih a zhluk epilep-
tických farieb lámali srdcia a oči 

zumení, fatálnych chýb či hádok, 
pri ktorých sa ťažko hľadá 
východisko. 
K samotnej viere sa človek 
zvyčajne dostáva dvomi spô-
sobmi. Buď si ju vyberie alebo 
zdedí. Mnohí novodobí rodičia 
nechávajú svojim deťom voľnosť, 
rešpektujú smer, ktorým sa ich 
potomkovia vyberú. V iných 
častiach sveta je to s toleranciou 
ťažšie, prijatie viery sa považuje 
za kľúčové, inak môže byť človek 
ťažko sankcionovaný. 
Popri nových názoroch na 
rodové stereotypy či sexuálnu 
orientáciu bolo otázkou času, 
kedy sa predmetom diskusií 
stane aj ovplyvňovanie rodičmi 
pri výbere „životného smerova-
nia“ . Majú či nemajú do tohto 
„procesu“ vstúpiť? 
Množstvo názorov obhajuje 

okoloidúcich. O niečo vážnejšie 
som pozdravy z vesmíru začala 
vnímať vo chvíli, keď sa záujem 
o nich rozrastal rýchlejšie ako 
tlač Aštarových portrétov. Plné 
prednáškové sály, mimozemské 
videá, skandujúci dav, hystéria.
Zlý sen?
Nie, sila manipulácie a surová 
demagógia útočiaca cielene na 
ľudské hodnoty, hmatateľný 
populizmus.
Je úžasne strašidelné, aký 
úspech mal „projekt z vesmíru“, 
ako sa predal, zvábil dav. Človek 
má silné emócie, vieru. Je to po-
hon, ktorý ho vedie vpred a kde 
je preto aj najviac zraniteľný. 
Nevieme to všetci, ale vedia to 
ľudia so silou hýbajúcou davom. 
A to aj tam, za dverami parla-
mentu.
Milujú nás a pomáhajú nám. 

galaktická (ne)voľnosť
Iva Mrvová | Študentka FM
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NebezpečNe bohatá súťaž
Robotický hlas: „Nachádzate sa v počítačovej hre. Na to, aby ste postúpili do ďalšieho levelu, musíte definovať 
vzťah centrálnej banky a komerčných bánk!“. Niečo podobné začujú žiaci stredných škôl pri najbližšej návšteve 
Národnej banky Slovenska. Čo má počítačová hra spoločné s NBS, prečo by vôbec mali niečo také počuť a ako 
k tomu vlastne došlo, sa dozviete práve teraz.

Začiatkom ostatného leta 
vyhlásila Národná banka Slo-
venska v spolupráci s Paneu-
rópskou vysokou školou súťaž 
pre tvorivé tímy, ktoré by mali 
chuť spríjemniť si prázdniny 
kreatívnou prácou. Úlohou bolo 
napísať scenár ku krátkemu 
náučnému filmu o NBS, ktorý 
popisuje jej úlohy, aktivity a vý-
znam, pričom má byť určený 
študentom stredných škôl. 
Pravdepodobne sami usúdite, 
že úloha bola naozaj neľahká. 
Splnenie zadania komplikovali 
aj prázdniny, počas ktorých sa 
väčšina vysokoškolákov vyberie 
do sveta. Napriek týmto „pre-
kážkam“ sa viacerým tímom 
podarilo načas odovzdať 
obálky so scenármi. Následne 
porota, zložená zo zástupcov 
NBS a našej školy, vyhodnotila 
jednotlivé príspevky a rozhodla 
nasledovne: prvé miesto získali 
študentky Kristína Lévai spolu 
s Kristínou Kijacovou, druhé 
miesto ostalo neobsadené 
a o tretiu priečku sa podelili 
dva tímy – Dáša Krňanová 

s Vierou Lackovou a Anita 
Čurneková s Jurajom Peckom. 
Jednotlivé výhry boli ocenené 
finančne. Za prvé miesto bola 
odmena 2 000 € a za tretie 
dostal každý z tímov po 500 
€. Odovzdávanie cien bolo 
súčasťou imatrikulácie prvákov 
Fakulty masmédií a večer 
ukončil workshop s Henrichom 
Krejčom, známym novinárom 
a vášnivým cestovateľom.

Krátko po odovzdávaní začalo 
samotné nakrúcanie. Herci a 
tvorcovia mali už aj tak náročnú 
prácu sťaženú chladným po-
časím a, ako to obyčajne býva, 
nedostatkom času. Niekoľko 
záberov a scén na lúke pred 
panelákom, niekoľko pri vode 
a už sa aj ponáhľali do priesto-
rov centrálnej banky.
S jednou z víťaziek súťaže sme 
sa stretli a zistili sme, ako dlho 
s kolegyňou písali scenár a čo 
sa vďaka nakrúcaniu naučili. 
Kristína Lévai nám okrem toho 
prezradila aj to, na čo minuli 
výhru.

V posledných týždňoch prebeh-
lo nakrúcanie filmu o úlohách 
a poslaní NBS. Vieš nám pove-
dať niečo bližšie k scenáru?
Má to byť krátky propagačný 
film o Národnej banke Slovenska 
a o jej význame a úlohách tak, 
aby bol zaujímavý pre násťročné 
publikum, teda 15 až 19-ročných. 
Povedali sme si, že je to celkom 
komplikovaná úloha. Keď sme 
prečítali materiály od Národnej 
banky, čo všetko robí, aký je jej 
význam na Slovensku, tak sme 
asi polovici slov a viet nerozume-
li. Vďaka spolupráci so zamest-
nancami Národnej banky sa nám 
podarilo problematiku pochopiť. 
Nakoniec sme ju pratransfor-
movali do takej podoby, aby to 
bolo chytľavé a zaujímavé aj pre 
násťročných. Rozhodli sme sa, že 
to urobíme vo forme počítačovej 
hry. Je to niečo blízke mladej 
generácii a mohlo by to pre nich 
byť natoľko zaujímavé, aby počas 
13 minút, čo film bude trvať, 
nestrácali pozornosť. 

Vo filme je hlavný hrdina, 

ktorý má postupne prechádzať 
levelmi. Ako sa dostane do 
nasledujúceho levelu alebo na 
koniec celej počítačovej hry?
V podstate to nie je klasická hra, 
kde musí splniť nejakú úlohu, aby 
sa vôbec dostal ďalej, ale musí 
vypočuť hlas, ktorý mu ku každej 
úlohe niečo hovorí. Každý level 
predstavuje úlohu Národnej 
banky Slovenska. Musí si tú úlo-
hu alebo informácie k Národnej 
banke vypočuť, pochopiť a tým, 
že pochopí informácie a nestavia 
sa k tomu ignorantsky, postupu-
je ďalej. 

Robili ste s kolegyňou celú 
prácu spolu, alebo ste si jed-
notlivé úlohy rozdelili?
Na scenári sme pracovali 
spoločne. Ja som bola tá, ktorá 
nahadzovala jednotlivé myš-
lienky do počítača a následne 
na papier, kde som scenáru dala 
aj formu. Samozrejme mi Kika 
pomáhala a nakrúcanie sme 
absolvovali viac-menej spoločne. 
Teraz robíme postprodukciu tiež 
v spolupráci, aj s ďalšími ľuďmi zo 

školy, či už sú to naši kolegovia 
- spolužiaci, ktorí nám pomá-
hali alebo pedagógovia, ktorí 
boli takí zlatí, že nám pomáhali 
s kamerou, réžiou a, samozrejme, 
so zvukom.

Písali ste scenár týždeň pred 
deadlinom, ako sa takéto 
práce robia väčšinou, alebo 
ste si na to počas leta vyčlenili 
nejaký čas?
(smiech) Čo sa týka scenáru, tak 
sme týždeň pred deadlinom 
oznámili, že to neodovzdáme, 
na čo nám bolo povedané, aby 
sme to predsa len skúsili. Tak 
sme to rýchlo za dva dni napísali. 
Odovzdali sme to samozrejme 
na poslednú chvíľu, takže bolo to 
presne tak, ako všetky ostatné 
práce. 

Nakrúcanie už prebehlo. 
Zúčastnili ste sa ho aj osobne? 
Ak áno, ako ste na ňom a na 
postprodukcii participovali?
Čo sa týka mojej osoby, ja som 
sa nedobrovoľne stala okrem 
scenáristky aj asistentkou 
réžie, produkčnou, asistentkou 
produkcie, hlavnou telefonist-
kou a dodávateľkou cateringu, 
takže som v podstate bola pri 
98 % nakrúcania. Samozrejme, 
niekoľko týždňov predtým boli 
rôzne telefonovačky a maily, 
ktoré bolo potrebné vybaviť, aby 
sme zladili celý tím. Odkedy sme 
to nakrútili, tak sa tomu každý 
deň venujem, aby sa to dostalo 
do podoby, ktorá bude prezen-
tovateľná. 
Dalo vám nakrúcanie aj nejaké 
nové skúsenosti, ktoré zužitku-

jete v ďalšej práci?
Získali sme veľa skúseností, 
naučili sme sa zorganizovať si 
čas. Prinieslo nám to veľa nových 
kontaktov a aj zábavu. Taktiež 
sme sa naučili pracovať vo veľ-
kom tíme.

Ak spolu pracuje veľké množ-
stvo ľudí, nie je núdza o hu-
morné situácie. Spomenieš si na 
nejakú?
Niekoľkí z nás sa párkrát dokázali 
počas nakrúcania v budove NBS 
stratiť (smiech). Ešte sa nám 
podarilo pokaziť tri zo šiestich 
výťahov.

Naštudovali ste si pred písaním 
scenáru nejaké podkladové ma-
teriály k samotnému písaniu?
K písaniu scenárov nie. V rámci 
štúdia sme to nejako neriešili, 
ale našťastie doktorka Hudíková 
a doktorandka Evka Režnáková 
boli také zlaté, že nám dodali 
podklady, ako správne napísať 
scenár. To, čo sme mali hodené 
na papieri, sme potom iba pre-
transformovali do tej správnej 

podoby, ktorá bola prijateľná pre 
všetkých (smiech).

Kedy sa môžeme tešiť na pre-
miéru filmu?
Verím, že to bude v prezentova-
teľnej verzii už začiatkom roka 
2012.

Bude film dostupný na interne-
te? Alebo kde si ho budú môcť 
naši študenti pozrieť? 
To ešte vôbec neviem. Myslím, že 
to záleží na dohode s Národnou 
bankou Slovenska, ako rozhodne 
ich vedenie.

Ešte posledná otázka. Čo 
urobíte, alebo ako ste použili 
finančnú výhru?
Moja časť finančnej výhry 
putovala na novú spojku môjho 
krásneho auta a kolegyňa to 
vyriešila trochu lepšie - pôjde za 
to na výlet do Japonska.

Niekoľkí z Nás sa párkrát dokázali počas NakrúcaNia 
v budove Nbs stratiť

ak vás zaujíma, čo rozhodlo o výhre sceNárov a prečo porota 
Neudelila druhé miesto, prečítajte si vyjadreNie čleNky poroty, 
phdr. zory hudíkoveJ, phd.

Porota pri vyhodnocovaní kvality scenárov posu-
dzovala, ako zrozumiteľne sú vysvetlené význam, 
poslanie a úlohy Národnej banky Slovenska, či je 
téma spracovaná zaujímavo a atraktívne pre zada-
nú cieľovú skupinu a posledným kritériom bolo, či 
je príťažlivé aj vizuálne spracovanie problematiky. 
Scenár na prvom mieste splnil všetky tri kľúčové 
kritériá. Druhé miesto sa porota rozhodla neudeliť 
aj preto, aby tak odstupňovala kvalitatívny rozdiel 
medzi prácami. Tretie miesto obsadili dva študent-
ské projekty. V prvom projekte – Anity Čurnekovej 
a Juraja Pecka sa porote páčil nápad spracovať 
informácie cez dialógy filmov blízkych mladým 
ľuďom. Výhradu mala k tomu, že sa prostredia 
vizuálne neviažu s NBS. Náročné videla aj zabez-
pečenie autorských práv pre použité ukážky. Pri 
druhom scenári – Dáše Krňanovej a Viery Lackovej, 
zas ocenila vizuálnu prepracovanosť a vyčítala mu 
negatívne prepojenie na NBS, keďže scenár rozvíjal 
myšlienku, ako by život vyzeral, keby nebola NBS. 
Tento negatívny marketing bol z hľadiska fixovania 
imidžu NBS nežiaduci. Slabšie bolo spracované aj 
vysvetlenie ekonomických informácií.

text: Anita Čurneková
foto: archív finalistov

30 31



Predstav nám svoju prácu.
Pracujem ako člen oddelenia, 
ktoré sa zaoberá odhaľovaním 
podvodov pri platbách kreditný-
mi kartami. Snažíme sa zabrániť 
zneužitiu kreditných kariet 
v prípade ich odcudzenia a stra-
ty, alebo tzv. skimmingu, ktorý 
je  hlavne v dnešnej dobe dosť 
aktuálny. Znamená to fyzické 
skopírovanie údajov z kreditnej 
karty, čo má obvykle za násle-
dok ich zneužitie neoprávne-
nými osobami. Okrem toho sú 
súčasťou mojej práce aj niektoré 
pridružené činnosti, ktoré vy-
chádzajú z povahy mojej pozície, 

špecialiSta pre boJ
proti podvodom S kreditNými kartami
Dá sa skĺbiť denné štúdium s prácou na plný úväzok?
Jozef Vondal,štvrták z našej fakulty ekonómie a podnikania, 
je možno odstrašujúcim príkladom, že aj takáto možnosť
existuje. Po rozhovore s ním však môžete mať pocit,
že to určite nie je nezvládnuteľné, dokonca je to zaujímavá 
skúsenosť, práve vďaka druhu činnosti, ktorou sa zaoberá.
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ako napríklad blokovanie kariet, 
autorizovanie nadpriemerne vy-
sokých transakcií, a samozrejme 
nejaká tá administratíva.

Ako sa dá taký podvod odha-
liť?
Každý klient má špecifické ná-
kupné správanie. Je určite podo-
zrivé, ak napríklad študent, ktorý 
bežne za mesiac míňa povedz-
me dvesto eur, zrazu nakupuje 
niekde v Argentíne za 2500 eur 
luxusné oblečenie alebo šperky. 
Toto je samozrejme asi najjed-
noduchší prípad. Funguje to na 
základe porovnávania určitého, 
už zaužívaného nákupného 
správania človeka, ktoré v 
danom prípade porovnávame 
s podozrivými transakciami, 
alebo s najčastejšími postupmi 
páchateľov.

Stane sa, že majiteľ karty 
vôbec netuší o zneužití jeho 
kreditnej karty?
Samozrejme, v prípade, že je 
karta odcudzená, majiteľ nemusí 
mať hneď informáciu o tom, že 
kartu už používa iná, neopráv-
nená osoba. Tak isto je to aj 
v prípade, keď je karta skopíro-
vaná, teda v prípade skimmingu. 
Väčšinou to zistí, až keď príde 
mesačný výpis a vidí tam platby 

niekoľkonásobne vyššie, ktoré si 
nevie vysvetliť. To je prípad, kto-
rému sa my snažíme zabrániť.

Ako si sa k tejto zaujímavej 
práci dostal?
Po pravde, bola to náhoda. Pro-
stredníctvom bývalého kolegu, 
s ktorým sme predtým robili 
pre jednu zahraničnú firmu. Pri 
práci sa veľa využíva anglický a 
nemecký jazyk, a nakoľko vedel, 
že tieto predpoklady spĺňam, dal 
mi informáciu, že hľadajú u nich 
na oddelení posilu.

Hľadal si v tom čase aktívne 
prácu?
V tom čase som už prácu mal, no 
bola len na 10 hodín týždenne. 
Preto som si hľadal niečo, kde by 
som sa mohol viac realizovať, a 
čo by bolo aj lepšie ohodnotené, 
vzhľadom na odpracovaný čas. 

Koľko času venuješ práci 
teraz?
Môj pracovný čas je špecifický 
tým, že naše oddelenie funguje 
24 hodín denne, 365 dní v roku. 
Pracujeme v dvanásť-hodino-
vých režimoch denná – nočná, 
približne 13-14 krát do mesia-
ca. Aj keď to človeku uberie z 
mesiaca rovnako tých 160 hodín, 
je tento režim určite flexibilnejší, 

ako keby som pracoval každý 
deň osem hodín.

Pracuješ na plný úväzok v 
12-hodinových smenách, plus 
študuješ ako riadny denný 
študent.  Kedy spíš? 
To je dobrá otázka. So spánkom 
sa musím uskromňovať. Je to 
dosť náročné, keď som na nočnej 
od deviatej do deviatej, a hneď 
ráno okolo desiatej mám zápo-
čet alebo skúšku. Vyžaduje si to 
určité skryté rezervy.

Dá sa takýto životný štýl v 
spokojnosti udržiavať? Chce to 
asi veľa motivácie...
Je to dosť o motivácii. Človek 
musí vedieť, čo chce. Okrem 
financií ma v tejto práci motivuje 
aj istá prestíž. Do budúcnosti 
toto zamestnanie ako pracovná 
skúsenosť určite zaváži.

Nebál si sa ísť do niečoho úpl-
ne nového?
Trochu aj áno, no nakoľko som 
mal informácie z prostredia fir-
my ako niektoré veci prebiehajú, 
vedel som na čo sa mám pripra-
viť. Vedel som  že budem najskôr 
zaškolený, čo trvalo približne 
štvrť roka. Taktiež som vedel, že 
kolektív je fajn a pokiaľ by bol 
nejaký pracovný problém, dá sa 
na nášho šéfa úplne spoľahnúť.

Kolektív Ti teda vyhovuje?
Nemôžem si sťažovať. U nás je 
to základ, v konečnom dôsledku 
hráme za jeden tím. Pri nepretr-
žitej prevádzke je dôležitá ústre-
tovosť. Ak niekto vypadne, treba 
hľadať náhradu. Takže sa stane, 

že pracujem aj cez Silvester, Šted-
rý večer... S tým sa musí počítať, 
je to určitá obeta.

Aké výhody vidíš v tom, že štu-
duješ a zároveň pracuješ?
Má to nepopierateľné finančné 
výhody. Okrem toho to človeka 
zocelí a ukáže mu aj iný ako len 
školský svet. Naučí ho to, že 
niektoré veci nemožno presúvať, 
ako napríklad skúšky na ďalší 
termín. Tiež určitú dôslednosť, 
zmysel pre povinnosť. V práci 
človek dospeje trochu rýchlejšie 
ako v škole. 

A naopak? Pripravila Ťa škola 
na prax?
Do určitej miery áno. Toto je 
špecifické pracovné zameranie, 
ale niektoré veci, hlavne z oblasti 
financií, ktoré by boli povedzme 
človeku z inej školy neznáme, 
som už práve vďaka škole poznal.

Máš pocit, že stíhaš všetko, čo 
chceš?
Je to všetko o time-manažmen-
te. Človek si musí určiť priority. 
Pokiaľ si ich nesprávne určí, tak 
určite jedna z oblastí, či už to 
bude škola alebo práca, voľný 
čas, kamaráti, alebo partnerka, 
bude zanedbávaná. Treba si to 
všetko správne rozvrhnúť, a po-
tom sa to dá.

Baví Ťa táto práca? Vedel by si 
si predstaviť, že v nej zostaneš 
aj po skončení štúdia?
Je to jedna z možností. Keby 
ma to nebavilo, tak ju nerobím. 
(úsmev)

oblaSť riSk maNažmeNtu a pozícia „fraud aNalySt“:
Risk manažment je riadenie rizík, ktoré môžu nastať pri činnosti organizácie ako napr. kre-
ditné riziko. Má 4 fázy – identifikácia rizika, analýza rizika a jeho následkov, riadenie reakcií 
na riziko a monitoring rizika. Úlohou risk manažmentu je predovšetkým dosiahnutie maxi-
málnej bezpečnosti a ochrany majetku vypracovaním optimálnej stratégie riadenia rizík.
Oddelenia podobné nášmu sú takmer vo všetkých finančných spoločnostiach (pokiaľ tieto 
činnosti nie sú „outsourcované“). Máme medzi sebou veľmi úzke styky a dobrú spoluprá-
cu, nakoľko pôsobíme v rovnakej oblasti. Niekedy dostávame od našich kolegov z iných 
spoločností podnety na preverenie podozrivých transakcií, ešte skôr ako ich zachytí náš 
systém.

Alfa a omega pre túto pozíciu sú cudzie jazyky, bez toho sa človek nepohne. Nepôsobíme 
len v regióne Slovenska, ale aj v Českej republike, Poľsku, Rakúsku, Nemecku a Švajčiar-
sku, teda nemecký a anglický jazyk je nevyhnutný. Čo by som ľuďom odporučil, je učiť sa 
cudzie jazyky, bez tých to má človek v dnešnom svete skutočne ťažké.

je určite podozrivé, ak Napríklad študeNt, ktorý bežNe za 
mesiac míňa povedzme dvesto eur, zrazu Nakupuje Niekde 
v argeNtíNe za 2500 eur luxusNé oblečeNie alebo šperky

Jozef Vondal

text: Lenka Nemečková
foto: Lukáš Smiešny
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Ako sa možno na prvý, (a aj pólku 
z druhého), pohľadu zdá,  nie je 
to až tak nemožné. Existuje totiž 
spoločnosť, ktorá priam vznikla 
pre to, aby nám plnila naše 
sny. Áno, spoločnosť Education 
First, zastúpená na Slovensku 
portálom jazykovépobyty.sk, 
totiž skutočne plní sny. Uvedo-
muje si totiž, aké je v dnešnej 
dobe dôležité poznať iné kultúry 
a aké nezabudnuteľné je spoznať 
nových priateľov a precestovať 
s nimi, či za nimi, celý svet! 

Treba spojiť veľmi príjemne 
s ešte užitočnejším
Hlavným cieľom EF je šírenie 

obdobie to sem-tam naruší) 
máme dosť voľnosti a nie sme 
viazaní toľkými starosťami 
a povinnosťami. A tak to treba 
využiť!!! 

Keď nám začnú povinnosti či prá-
ca alebo rodina... nebudeme mať 
toľko času a sebazdokonaľovanie 
bude to posledné na čo budeme 
myslieť. EF nepredáva len príle-
žitosť na zábavu a štúdium ale 
aj na predprípravu na skutočný 
život (napríklad na taký kde nám 
za chrbtom nestoja rodičia). Raz 
sa našim vnúčatám určite budú 
páčiť príbehy o tom, ako sme za 
mlada spoznávali svet. 

a zdokonaľovanie jazykových 
schopností mladšej časti spoloč-
nosti. Znie to dosť formálne, no 
určite si nepredstavujte školské 
lavice a hodiny strávené nad 
extrémne „zaujímavými“ učebni-
cami. Pobyt v úplne inej krajine, 
s úplne inými ľuďmi a jazykom 
vás hlavne naučí prelomiť jazy-
kovú bariéru – už po krátkom 
čase sa prestanete zakoktávať 
a nadmierne potiť pri každom 
treťom slove. Zrazu to pôjde 
ľahko a automaticky.

Zlatý život študenta
Priznajme si, že počas študent-
ského života (jedine skúškové 

Máme dôkazy
Všetkých študentov, ktorí 
absolvovali pobyt v zahraničí 
spájajú rovnaké pocity. Každý 
jeden z nich si okrem kamarátov 
a zážitkov, lepších jazykových 
schopností doniesol aj kus samo-
statnosti a skúsenosti. 

Prečítajte si názory niektorých 
našich študentov z ich ciest 
okolo sveta s EF jazykovými 
pobytmi. 

Čím by sa mohol najlepší rok nášho života stať ešte lepším? 
Stráviť čas na pláži, nákupy vo veľkomeste, bujará zábava, 
cestovanie... Alebo len  jednoducho vypadnúť mimo dosah 
ľudí, obklopujúcich nás dvadsaťštyri-sedem. 

michal marták
22 rokov, študent FP, Malaga

Chcel som si zlepšiť španielčinu a tak som sa rozhodoval medzi pobytom v Malage alebo v Barcelone. 
Nakoniec som sa rozhodol pre Malagu a rozhodol som sa správne. Nádherné mesto, more, slnko, pláže... 
Španieli sú veľmi milí ľudia, vždy pozitívne naladení a plní energie. Získal som iný pohľad na svet. 
Pochopil som, že sa dá žiť aj inak ako u nás na Slovensku. Okrem toho som spoznal aj veľa ľudí zo západ-
nej Európy a z USA. Zostali sme v kontakte cez facebook a lajkovanie statusov funguje v plnom prúde.

juraj mačkiN
20 rokov, študent FP, Malta 

Chcel som zažiť niečo nové a tak som sa vybral na Maltu, lebo som tam predtým ešte nebol. Spomínam 
si na úžasný nočný život, ktorý je hlavne v lete neskutočný. Pri zdokonaľovaní angličtiny som stretol veľa 
ľudí z rôznych kútov sveta. Dodnes som v kontakte s polovicou z nich.

simoNa lukáčová
22 rokov, študentka FEP, Oxford

Pre Oxford som sa rozhodla preto, lebo som chcela stráviť leto blízko Londýna, kde mám veľa známych. 
Lákala ma hlavne história a dejiny spojené s týmto úžasným miestom. Samozrejme som rátala s kvalitou 
kurzu, keďže sa tu nachádzajú najprestížnejšie univerzity sveta. Tiež tu môžete stretnúť veľké množstvo 
mladých ľudí, študentov, z celého sveta. Získala som veľa nových priateľov, s ktorými som zostala v kon-
takte. Dokonca sa aj navštevujeme, ako sa len dá. Tu v Európe to nie je takmer žiadny problém. 
Ale niekedy ani obrovské vzdialenosti nám v tom nezabránia. Napríklad mňa už navštívila aj kamarátka 
z Argentíny a ja jej to plánujem oplatiť. 

michaela tlapová
19 rokov, študentka FM, Los Angeles a New York

Bola som na dvoch pobytoch v USA, a to v Los Angeles a v New Yorku. Spoznala som tam veľa úžasných 
ľudí a som s nimi stále v kontakte, s niektorými som sa odvtedy aj znovu stretla. Okrem zlepšenia svojej 
angličtiny, rada spomínam napríklad na výlet do Las Vegas, na nočné prechádzky Hollywoodom, alebo 
na to, ako sme s kamarátmi prešli na bicykloch pozdĺž niekoľkých pláží v LA. LA je asi najkrajšie mesto, 
aké som kedy videla, pokojne by som sa tam aj presťahovala. 

ef europeaN buS tour 2012 Na pevš
Ak máš aj ty chuť obohatiť každodenný stereotyp, 5. – 9. 3.2012 
sa prídi informovať o možnostiach jazykového vzdelávania 
v zahraničí.
Našu školu navštívi dvojposchodový anglický doubledecker EF, 
ktorý bude pred budovami na Tomášikovej a Tematínskej nepre-
hliadnuteľný.  Stretneme sa na „EF European Bus Tour 2012“!

SprecheN Sie eNgliSh?
habla po ruSSky?

sÚŤaŽ
Hraj s portálom jazykovépobyty.sk o 1-týždňový jazyko-
vý pobyt v zahraničí!
Odpovedz na nasledujúcu otázku: „Čo znamená skratka medzinárod-
nej vzdelávacej organizácie EF?“
a) Excellent french
b) Education first
c) Education forever

Správnu odpoveď nám do redakcie pošli do 15.3.2012 na mail: like.ma-
gazin@paneurouni.com. Zo všetkých súťažiacich okrem týždňového 
pobytu vyžrebujeme aj 5 čitateľov, ktorí získajú päťtýždňový jazykový 
kurz angličtiny Callanovou metódou v Bratislave. 

text: Linda Prebreza,
Lenka Győrőgová

foto: archív
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Viac fotografií z módneho editoriálu
a zákulisia príprav nájdete na
facebook.com/likemagazin
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Simple chic!

..alebo menej je viac? Zabudnite na chvíľu na strohé účesy, výrazný make-up, či množstvo bižutérie a stavte 
na klasiku s prepracovanými detailmi. Viem, plesová sezóna práve vrcholí, no i tak sa na chvíľu zaobídete 

bez flitrov, kožušín či peria, a to najmä na denné nosenie. Verte mi. Vyťažte maximum zo svojej prirodzenosti 
a odozva nenechá na seba dlho čakať. 

Základom pre tento look sú jednoduché línie a strihy doplnené jedným výrazným alebo zaujímavým detailom. 
Či už stavíte na rukavice, šatku, vzorované sako, alebo nevšedné topánky

napríklad aj s čerešničkami nechávame na vás.

Text: Miroslava Michalková | Modelky: Martina Rattajová, Nikola Wengová, Paulína Lišková
Foto: Igor Paliatka | Vizáž a styling: Miroslava Michalková | Produkcia: Pavla Ujmiaková

  Šaty Aftershock London
  Topánky ASOS
  Rukavice F&F
  Pančuchy Bepon
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Sako ZARA
Top H&M
Nohavice ZARA

Sako ZARA
Šaty Aftershock London
Kablka ASOS



Sveter Reserved
Náramok Mango
Legíny Reserved
Topánky www.topánkovo.sk
Kabelka H&M

Šaty MANGO
Topánky Vivienne Westwood
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vyníma takmer ženský a takmer 
garage band You Coco a podivný 
rap Peťa Tázoka a jeho Karaoke 
Tundry. Všetkých interpretov 
poznáme z Rádia_FM, či Bažant 
Pohody. I keď zvyšných sedem 
skladieb s úvodnou Ettelou 
Diamont a jej nudným (údajne) 
trip hopom, či DJom Foolkom 
druhým v poradí, neotvárame 
príliš optimisticky, nakoniec  pre-
váži skôr dobrý dojem. Môžu za 
to napríklad Jelly Belly, relatívne 
mladá formácia, ktorá sa po 
prvýkrát výraznejšie predstavila 
na tohtoročnej „zimnej“ Poho-
de a tiež kritikmi obdivovaní 

dvojicu - designéra a basgitaristu 
Martina Turzíka (inak Peško, 
Champ) a speváka, gitaristu a ná-
dejného absolventa Lekárskej 
fakulty UK Richarda Imricha (This 
Is Kevin)- v roku 2000 k založeniu 
viedli, obsahuje tiež informácie 
o kapelách a to dvojjazyčne, 
v slovenčine a angličtine. Grafic-
ky parádne a čitateľne spravené, 
textovo netradičné a síce občas 
zmätočné, ale pútavé. Toľko ku 
knižke.
K samotnému obsahu –  stručne 
a vecne: ide o alternatívu pri-
márne s prvkami elektronickej 
hudby. Ale už na prvý pohľad sa 

Autumnist, ktorí ma dnes celkom 
presvedčili. 
Na záver tohto článku, ktorého 
cieľom bolo máločo zhodnotiť 
a máločo predstaviť, dovoľujem 
si podotknúť, že okrem ne-
sporných plusov spomínaných 
v úvode, spolu s plusom za 
spracovanie a tiež tých Jelly Belly, 
by sa Ten Deadredu ušlo v tra-
dičnom bodovaní štyri z piatich. 
Kompilácie však kritizovať ťažko. 
Ale vždy môžete vydavateľstvo 
kúpou podporiť a zhodnotiť 
sami.

Deadred records dostávajú 
už v úvode obrovské plus pre 
samotný nápad. A jedno ďalšie 
za to, že ide o spoločnosť nie 
bratislavskú, lež trenčiansku 
a teda mimo vplyvu miestnych 
bábkarov (ťahajúcich za šnúrky). 
Pozrime sa na to bližšie.
Ten Deadred je názov kompilá-
cie, ktorá zahŕňa desať skladieb 
od desiatich interpretov, všet-
kých, samozrejme, spadajúcich 
pod spomínané vydavateľstvo. 
Ako to celé  vzniklo, je príhodne 
popísané v hrubej knižke prilože-
nej k CD. Táto okrem histórie vy-
davateľstva a pohnútkach, ktoré 

kompilácia vydavateľstva deadred:
teN deadred
Mať na starosti hudobné vydavateľstvo je v súčasnej dobe 
a na súčasnom Slovensku povolanie vhodné naozaj len pre nadšencov, 
lepšie povedané: náročné hobby pre nadšencov.
Hudby sa predáva málo, na koncerty sa chodí málo a to nevravím
o muzike alternatívnej, rozumej tej, čo nepatrí do hlavného prúdu. 

pochádza aj pojem Ariadnina niť, 
ktorý sa používa metaforicky na 
označenie návodu alebo metódy 
ako sa dostať von z problémo-
vej  situácie. Egejské more ma 
názov po kráľovi Aegeovi, v jeho 
vodách zahynul.

Nič, ale vôbec nič z tohto krás-
neho príbehu tam nie je! Ako 
môže Zeus vyzerať ako Gaius 
Iulius Caesar, krásny a oholený 
krátkovlasý ofinkár? Všetci zá-
zrační deduškovia, patriarchovia 
panteónov, proroci mali dlhé 
vlasy a hustú bradu. Bodka. Strih 
je rýchly. Takmer až hudobno-
-klipový. Tento konkrétny typ 
strihania audiovizuálneho 
materiálu, v ktorom sa zábery 
a v rýchlom slede rozohrávané 
scény pretekajú o pozornosť di-
váka, ma znervózňuje. Pri hudbe 
je to akceptovateľné, ale z filmu 
to robí rýchlodráhu. Motívy 
sú preto utopené v rýchlosti 
nasledujúcej vizuálnej atrakcie 
v podobe efektov, polonahých 
mladistvých bohov, bizarných 
kostýmov a pokrývok hláv. Ten 
príbeh si zaslúžil viac, oveľa viac.

Kto pozná príbeh o Minotau-
rovi vie, že žil v bludisku. Bol to 
býkočlovek, syn krétskeho krála 
Minoa /rodičia Zeus a Európa/. 
Mal aj iného syna menom 
Androgeós, ktorý bol vynikajúci 
atlét. Nadštandardné obchod-
né a spoločenské vzťahy Atén 
a Kréty dovolili krétskym borcom 
súťažiť na Veľkých hrách v Até-
nach. Androgeós sa stal víťazom 
a jeho popularita sa stala pre 
aténskeho kráľa Aegea neúnos-
nou. Nariadil ho zavraždiť. Pred 
nastávajúcou vojnou zachránil 
Atény len prísľub, že každých 
niekoľko rokov obetujú  Mino-
taurovi určitý počet najnádejnej-
ších junákov a najkrajších panien. 
Mesto malo byť zbavené tejto 
povinnosti len vtedy, ak niekto z 
bludiska príde naspäť živý. A tu 
prichádza slávny Theseus, syn 
toho istého krála Aegea, ale aj 
polovične Poseidona (neviem 
ako to tí Gréci robili), ktorý toto 
nešťastie spôsobil. Ten sa prihlási 
na smrť dobrovoľne, aby mesto 
zbavil kliatby. Dokáže to len 
za pomoci krétskej princeznej 
Ariadny, ktorá sa do mladého hr-
dinu zamiluje. Darovaním zázrač-
ného meča, ktorý mu pomôže 
poraziť Minotaura a klbka nite, 
ktoré mu pomôže nájsť východ 
von z labyrintu. Z tohto mýtu 

Toto vidím ako hollywoodsky 
blue-print /plán, návrh/, ponúk-
nuť nám príbeh, ktorý bude aj 
trošku nereálny resp. krajne mož-
ný, obalený v  romantickotragi-
komickom trojobale. Nedivím sa 
vôbec tomu, že sa príbehy odo-
hrávajú na amerických stredných 
školách, to je ich cieľovka. Divím 
sa ale tomu, že tak očividne me-
nia kinematografiu na bullshit. 
Česť filmárom a filmom, ktoré to 
nerobia!

Vojna Bohov je príbeh o naplnení 
osudu ľudského hrdinu menom 
Theseus. Na bohov neverí, ale 
Zeus v neho áno. Chce, aby 
viedol ľudí proti kráľovi Hyperio-
novi, ktorým je Mickey Rourke. 
Ten chce vypustiť Titanov, čo sú 
vlastne uväznení bohovia z prvej 
Vojny bohov. Keďže by Zeus 
a spol. mali čo robiť, aby prežili, 
tak v ich zaneprázdnení by on  
mohol tyranskou rukou vládnuť 
celému svetu. Theseus svojmu 
osudu najprv neverí. Aj zásluhou 
panenskej veštice však prekročí 
svoj rubikon a uverí sám v seba. 
Spoločnými silami ľudí a bohov 
sa podarí poraziť a zničiť kráľa 
Hyperiona i jeho vojsko. 
Hovoríte si, že však zatiaľ dobre? 
Tak si spolu pripomeňme staré 
grécke báje. 

voJNa bohov /2011/
to tu už naozaj nikto nič negarantuje?

Od čias 300vky na filmových plátnach pretieklo už veľa krvi a pozrime sa, 
kam sme sa dostali. Videli sme Twillight a ďalšie adolescentné príbehy 
lucídneho charakteru. Pre vysvetlenie: lucídny je sen, v ktorom si je snívajúci 
vedomý toho, že sníva. Čo ďalej znamená, že snívajúci má akú-takú kontrolu 
nad tým, čo sa deje v prostredí prebiehajúceho sna alebo počas jeho trvania 
kontrolu nad dejom získa.

Kultúrne tipy

aj muži majú svoje dNi
premiéra 03.02.2012

Pánska jazda v strhujúcom 
komediálnom tempe. 
Situačná komédia s pesnič-
kami, skvelými humornými 
situáciami a štvoricou 
výnimočných hercov – ko-
mikov. Zažijete nielen Petra 
Kočiša a Petra Batthyanyho. 
Príbeh štyroch mužov, ktorí 
preberajú svoje vzťahy 
s manželkami vo svojej 
skrýši v suteréne nákup-
ného centra. Ako skrátiť 
nákupnú tortúru žien sa 
dozviete v divadle na Novej 
scéne.

iNé kafe – právo Na 
šťastie tour 2012
02.-29.02.2012
Punk-rocková slovenská 
legenda vyráža na „PRÁVO 
NA ŠŤASTIE TOUR“ s novým, 
rovnomenným albumom, 
ktorý získal zlatú platňu. 
Ten uzrel svetlo sveta 21. 
novembra 2011. Kapela, 
ktorá pripraví pre svojich 
fanúšikov vždy kvalitnú 
show, zavíta do viacerých 
českých a slovenských 
miest. Na každom koncerte 
so špeciálnym hosťom. 
V Bratislave sa na Iné Kafe 
môžete tešiť až dvakrát, 28. 
a 29. februára, v MMC!

text: Peter Považanec
foto: Internet 

text: Katarína Šamajová 
foto: Internet 

V mediálnej a komunikačnej 
brandži pracujem už od svojich 
sedemnástich-osemnástich 
rokov, teda okolo štrnásť rokov. 
Začínať ako novinár v 90. rokoch 
bolo skutočne zaujímavé a ešte 
zaujímavejšie je sledovať akými 
revolučnými zmenami komu-
nikácia prešla. Boli sme totiž 
posledná generácia, ktorá si 
mohla v Bratislave kúpiť večerné 
noviny (ako študent gymnázia 
som ich dokonca na Dulovom 
námestí predával) a zároveň za-
žila začiatky pomalého internetu 
- pripájali sme sa cez telefón, 
pričom účty za internet boli troj-
násobné oproti tým dnešným. 
Pracovali sme aj s agentúrnymi 

Dnes máme internet, ktorý vám, 
stiahne dvojhodinový film za 
desať minút (aj to šomreme, 
že to pridlho trvá). Fax sa stal 
komunikačným prostriedkom 
s krajinami tretieho sveta. Fotoa-
paráty sa predávajú za babku 
a na jednu kartu môžete nafotiť 
tisícky záberov. Cestové šeky sa 
vám zídu možno v Namíbii, inak 
vám takmer po celom svete stačí 
častým používaním ošúchaná 
platobná karta. Niektorí by dnes 
možno mali problém pocho-
piť fungovanie vytáčacieho 
ciferníka, telefónne búdky nájdu 
posledné využitie tak v nemoc-
niciach. Mobily už tiež postupne 
miznú – vystriedali ich smartfó-
ny: minipočítače, z ktorých sa dá 
aj telefonovať. Telefonovanie ani 
nemusí byť ich hlavné využitie 
- používame ich na surfova-
nie a realizáciu nášho second 
life vo virtuálnom priestore 
sociálnych sietí. Všetky tradičné 
médiá sa dokázali scvrknúť do 
jedného média, ktoré už dávno 

depešami posielanými faxom, 
Slovensko nemalo spravodajskú 
televíziu a tag „breaking news“ 
bol vyhradený iba pre udalosti 
typu 11. september, nie každú 
plastickú operáciu druhotriednej 
celebrity. Na katedre žurnalisti-
ky sme fotili aparátmi na filmy, 
niekedy na čiernobiele filmy.  Na 
zahraničné služobné cesty sme 
chodili s cestovnými šekmi – boli 
kryté, keby ste sa stali obeťou 
zločinu. Pamätáme si telefóny 
s vytáčacím ciferníkom, tele-
fónne búdky a mobily, na ktoré 
by ste dnes potrebovali pre ich 
rozmery zbrojný preukaz. A to 
nehovorím o rozmeroch prenos-
ných počítačov.

nie je nové, hoci sa tak nazýva. 
Nemáme už iba jeden laptop, 
ale aj netbook či tablet. Keď sme 
pred niečo vyše desiatimi rokmi 
boli limitovaní iba uzávierkou 
novín, dnes je prúd spravodaj-
stva nepretržitý, čo síce výrazne 
zdynamizovalo, ale aj sťažilo 
novinársku profesiu.

Tento rýchly a v skutku revoluč-
ný technologický prechod robí 
z vynálezu telegrafu, telefónu, 
rozhlasu či televízie trpaslíkov. 
Som rád, že som zažil aj tú starú 
dobu. Nielenže môžem porov-
návať, ale môžem si aj položiť 
otázku, či sú tieto technológie 
vždy osožné. Ako študenti sme 
čítali noviny a knihy, museli sme 
chodiť do knižnice a pre študent-
ské práce analyzovali niekedy 
stáročia starú tlač. Dnes na všet-
ko stačí niekoľko kliknutí myšou. 
Všetci máme informácií viac ako 
kedykoľvek predtým, ešte ich aj 
využívať a správne analyzovať. 

komeNtár
braNiSlav oNdrášik:
médiá v prechode

pripravil: Imro Petro
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Fungujete spolu už viac než 
dvadsať rokov – neleziete si na 
nervy?
Ale nie. Naše stretnutia už nie sú 
také intenzívne ako keď sme boli 
mladší a skôr sa tešíme, že spolu 
niekde sme. Počas existencie 
kapely sa striedajú rôzne fázy, aj 
fázy lezenia si na nervy a, samo-
zrejme, v  každom takom období 
to prebieha inak. Vždy je však 
dôležité určiť si nejaké zásady 
a hlavne mať spoluhráčov, ktorí 
fungujú na báze kamarátstva. 
Musíte si proste rozumieť aj po 
ľudskej stránke, čo sa Hexu darí.

Muzikanti často tvrdia, že 
kapela je pre nich ako druhá 
rodina. Ako sa to prejavuje?
Veľa času trávite spolu a keď si 

sadnete zase do auta, je tam 
sranda, poznáte sa, viete si 
vystreliť jeden z druhého a bez 
toho, aby sa niekto urážal, neja-
ko spolu fungujete a prežívate 
veľa vecí pokope. To je na tom to 
„rodinné“. 

Hex je teda celkom samostatná 
rodina. Sami si nahrávate, pro-
dukujete a posledný album Ty 
a Ja ste si dokonca vydali pod 
Vašou vlastnou agentúrou. 
Mať takú slobodu sa podarí asi 
máloktorým hudobníkom...
Tak v prvom rade, hudobný 
biznis je už niekde úplne inde 
ako bol pred desiatimi, možno aj 
piatimi rokmi. Dnes si kapely ako 
my bez problémov dokážu sami 
nahrať album a nepotrebujú 

k tomu žiadneho prostredníka. 
To je celé. Máme na to však 
šťastie počas celej kariéry, nikdy 
nám do našej hudby žiaden vy-
davateľ nič nehovoril. Robili sme 
si vždy to, čo sme sami uznali 
za vhodné. Tiež je to vizitka 
vydavateľstva a celej spolupráce. 
Keď má kapela nejaký hit, tak to 
funguje.

Spomínal si, že pred desiatimi 
rokmi bola situácia v hudob-
nom biznise iná. Vedel by si to 
bližšie špecifikovať?
V každom prípade sa tá hudba 
ešte reálne aj predávala. Kapely, 
ako je naša, mali šancu predať 
tých pár albumov a veľké kapely 
ich predávali aj tisíce. Dnes to 
tak nie je. A súčasná doba tiež 

nepraje našej vlne...

Čo tým myslíš?
Vždy boli nejaké vlny. V deväťde-
siatych rokoch to bol dancefloor, 
čo bola hudba taká elektronicko-
-zvláštna (zvláštna bola minimál-
ne pre mňa, ale ľuďom sa páčila). 
Neskôr prišli znova skôr tie klasic-
ké pesničkové skupiny ako my 
a teraz sa to vracia k technolo-
gickej hudbe a gitarovky ustúpili 
do úzadia. To sú také vlny u nás 
na Slovensku. Vo svete je to 
viac-menej vyrovnané a každý si 
počúva čo chce. 

Vy ste boli ovplyvnení naprí-
klad kapelou Cure, dokonca 
máte s chalanmi občasný 
projekt THEX Cure, kde hrávate 

hex: vždy Sme robili leN to,
čo Sme Sami uzNali za vhodNé
Majú za sebou osem radových albumov, hromadu hitov, stovky 
koncertov a jedno vystúpenie na beánii PEVŠ. Za kapelu HEX 
rozpráva o všetkom možnom basgitarista Yxo.

JaN kaplický
vlastNou cestou/
2Nd daNube bieNNale
do 26.02.2012

Opäť predĺžená výstava zo-
snulého českého architekta 
Jana Kaplického. Uvidíte na 
nej nielen architektonické 
modely, ale tiež návrhy 
úžitkových predmetov, 
šiat a šperkov. Kaplický sa 
preslávil high-tech archi-
tektúrou a kontroverzným 
návrhom České národní 
knihovny. V Galérií Danu-
biana je okrem výstavy 
Vlastnou cestou aj 2nd 
Danube Biennale. Tohtoroč-
né druhé bienále predstaví 
práce mladých umelcov do 
35 rokov, ktorí konfrontujú 
aktuálnu situáciu a prezen-
tujú sa maľbou, plastikou 
i grafikou.

ich coververzie.... čo vás ale 
formuje dnes?
Dnes nás formuje kopec dobrej 
novej aparatúry, z ktorej do-
stávame vysnený zvuk, či už na 
pódiu alebo v štúdiu. Samozrej-
me, počúvame aj novú muziku, 
hlavne cez internetové rádiá, 
alebo Rádio_FM a tiež rakúske 
FM4. Ja osobne počúvam strašne 
široké spektrum hudby. Napo-
sledy ma oslovil koncert Jacka 
Jonesa, ktorý hrá podobný typ 
muziky ako my. Zaujíma ma, ako 
títo profíci, ľudia z veľkého sveta, 
pracujú s publikom a teší ma, že 
veľa z nich sa dá vidieť napríklad 
aj na našej Pohode. 

Na Pohode ste hrali niekoľko-
krát a dá sa povedať, že vaša 
hudba je na letné open air ak-
cie ako stvorená. Ty dokonca 
jeden festival, Žákovic Open, aj 
organizuješ. Ako si sa k tomu 
dostal?
Prišlo to tak prirodzene. Máme 
totiž chalupu v Trenčianskych Bo-
huslaviciach, kde sme s kapelou 
chodili na sústredenia. Náš ka-
moš, Marián Žákovic, tam vlastní 
krčmičku a napadlo ho pozvať 
nás k nemu koncertovať. Išli 

sme, bolo nám super, o dva roky 
sme zavolali aj ďalšie dve kapely 
a zrazu sa z toho stal festival a je 
to festival dodnes (úsmev). 

To je priam rozprávkový prí-
beh. Ja som počula aj také veci, 
že nejaká skalná fanynka Hexu 
pomenúva svoje deti podľa 
postáv z vašich pesničiek...
O tom teda neviem nič (smiech). 
Ale dostávame občas maily, že 
sa niekto dal s niekým dokopy 
na našich koncertoch alebo pri 
počúvaní nejakého nášho songu. 
Vždy to poteší, keď spájame ľudí!

A čím ich spojíte najbližšie? Čo 
chystáte?
Práve včera sme mali s cha-
lanmi stretnutie a plánujeme 
vydať ďalšiu výberovku. Jednu 
už máme za sebou, ale tá vyšla 
pred dvanástimi rokmi a odvte-
dy máme ešte nejaké pesničky, 
pridáme k tomu pár bonusov, 
možno jednu-dve úplne nové 
veci a uvidí sa. Neviem, či sa to 
podarí zrealizovať do leta, či až 
po lete, ale dovtedy určite budú 
koncerty, festivaly a jednoducho 
stále: muzika, muzika, muzika!

text: Katarína Šamajová 
foto: Internet 

V septembri 2011 Európsky súd 
pre ľudské práva (ESĽP) v Štras-
burgu rozhodol vo veci skupiny 
nemeckých sťažovateľov, 
že povinná sexuálna výcho-
va v školách nie je v rozpore 
s Európskym dohovorom 
o ochrane ľudských práv, resp. 
jeho protokolmi. ESĽP (ale ani 
nemecké súdy a správne orgány) 
neakceptovali argument rodičov, 
že sexuálna výchova je v rozpore 
s ich vierovyznaním. Žiadosti 
rodičov o uvoľnenie ich detí 
z hodín sexuálnej výchovy boli 
školou zamietnuté. Rodičia však 
napriek tomu svojim deťom za-
kázali účasť na týchto hodinách, 
za čo im školské úrady postupne 

cirkevným školám (príslušnou 
novelou) poskytla možnosť sexu-
álnu výchovu uskutočňovať 
v „duchu svojho náboženstva“. 
Na prvý pohľad asi potenciálne 
„riziko“, že v rámci sexuálnej 
výchovy nebude všetko úplne „v 
poriadku“ (veď témy ako umelé 
prerušenie tehotenstva, odmie-
tanie antikoncepcie, príp. zväzky 
osôb rovnakého pohlavia a i. 
poskytujú – v určitých nábožen-
stvách - priestor aj na iné ako len 
faktografické prístupy k téme). 
V rámci rozhovorov pro a contra 
sa pritom často používa(l) (pseu-
do)argument, že „náboženský 
nádych“ dáva sexuálnej výchove 
hodnotový rozmer a že sexuálna 
výchova sa tým dostáva na vyš-
šiu kvalitatívnu úroveň – už to 
nie je len predmet o reprodukč-
nom systéme človeka. Je však 
možné stotožňovať náboženstvo 
s hodnotami? Nepochybne tu 
určitá „styčná plocha“ existuje. 
Otázkou však asi bude, kde bude 
tá pomyselná čiara... Odpoveď 

ukladali rôzne peňažné pokuty. 
ESĽP mal za to, že systém vzdelá-
vania (vrátane povinnej sexuál-
nej výchovy) je v SRN vyhovujúci, 
neviaže sa na žiadnu ideológiu 
a je neutrálny, nezasahuje 
do práv rodičov a ani do práv 
detí. Súd tým vlastne judikoval, 
že je úplne v poriadku, 
ak je sexuálna výchova povinná, 
ale súčasne sa nemôže viazať 
žiadnu ideológiu. Úplne iným 
príbehom je však ten „britský“. 
V roku 2010 bol britským parla-
mentom prijatý návrh zákona, 
ktorý sa na religiozitu v rámci 
sexuálnej výchovy pozeral 
cez úplne inú prizmu. Podľa 
niektorých interpretácií sa totiž 

na túto otázku tento diskusný 
stimul neposkytuje. Poskytuje 
však ešte jednu úvahu na záver: 
podľa niektorých autorov (napr. 
Greg Paul) medzi religiozitou 
spoločnosti a jej sexuálnymi 
„parametrami“ existuje určitá 
korelácia. Aj keď Paul netvrdí, 
že jeho výsledky sú absolútne 
správne, poukazuje na to, že 
spoločnosti s vysokým stupňom 
religiozity sú často konzervatív-
nejšie a niektoré témy tabuizujú 
následkom čoho môže byť 
napr. nárast pohlavných chorôb 
v spoločnosti, zvyšovanie počtu 
detí narodených mimo man-
želských zväzkov, vysoký počet 
(nelegálnych) interrupcií a pod. 
Zjednodušený a určite aj ľahko 
„napadnuteľný“ záver. Teraz však 
stojíme pred otázkou: Sexuálna 
výchova s alebo bez nábo-
ženského nádychu?! Sexuálna 
výchova faktografická/neutrálna 
alebo hodnotová?!

komeNtár
peter potaSch
sexuálNa výchova
vs. NábožeNstvo (?)
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Toto dievča je geekgirl, ktoré okrem facebooku nájdete aj na twitteri (@monicqa), kde patrí 
medzi starých harcovníkov a na živobytie si zarába počítačom a cez internet. 
Keďže slovenčina bola jej obľúbený predmet a má ju v malíčku, rozhodla sa pomáhať iným 
poskytovaním korektorských služieb. Založila web www.cervenepero.sk a zdá sa, že tento pro-
jekt nielenže svoje ambície naplnil, ale možno ich aj predčil. Základom jej úspechu sú nielen 
výhodnejšie ceny oproti profi agentúram, ale aj rýchlosť a prístup. Pred krátkym časom 
sa stala copywriterkou najväčšej slovenskej banky, ktorej pomáha s textami pre jej mobilné 
aplikácie. My sme sa zamerali na Červené pero a slovenský jazyk, ktorý tu hrá hlavnú rolu.

moNika zbíNová 
Na iNterNete NieleN podNiká,
ale robí aj jazykovú osvetu

NaJkreatívNeJšia oNliNe 
reklamNá kampaň roka? 
facebook timeliNe proti drogám
Upgrade profilových stránok na facebooku opäť rozdeľuje svet – na tých, 
čo nový vzhľad milujú a tých, čo ho zatracujú. Prinášajú dlhé konverzácie
o tom, kto má pravdu, ako sa vrátiť k starej podobe profilu a následné 
odporúčania spokojných používateľov, aby sa „hateri“ prestali báť zmeny. 
A sú aj takí, čo sa chytili príležitosti a pomocou timeline chcú „zmeniť svet“.
Ak ste si všimli malé tlačidlo na 
Vašom facebook profile „Get 
Timeline“, a ak ste naň už aj klikli, 
viete, o čo ide. V novom timeline 
profile sú príspevky do Vášho 
osobného príbehu zachytené 
na časovej osi, čím získavajú 
novú výpovednú hodnotu. 
Túto „feature“ využili kreatívci 
z pološtátnej agentúry Israel 
Anti-Drug Authority (IADA), ktorá 
pôsobí pod záštitou izraelského 
premiéra. 

Vojnu proti drogám v Izraeli vedú 
už viac ako 20 rokov, no nedávno 
ju rozšírili aj na facebook. Vytvo-
rili tu profil mladému Adamovi 

fiktívne profily je proti užívateľ-
ským pravidlám. Preto už face-
book stihol tento profil zablo-
kovať a vymazať. No všetci sa aj 
napriek tomu zhodujú, že každú 
snahu o dobrú vec treba oceniť 
a v prípade pozdvihnutia imidžu 
facebooku na úroveň bojovníka 
za ľudské blaho to platí dvojná-
sobne. Internet je našťastie vše-
mocný a pri troške snahy ľahko 
vygooglite všetky screenshoty 
spomínaného profilu, ktorý urči-
te radíme medzi najkreatívnejšie 
reklamné kampane posledného 
obdobia.

Barakovi, fiktívnej osobe, ktorá 
bola ešte pred rokom drogovo 
závislá. Môžete to spozorovať 
priamo na úvodnej fotografii 
jeho profilu, kde je časovou osou 
zdôraznený rozdiel medzi tým, 
ako Adam vyzerá dnes a akou, 
drogami rozožratou troskou, bol 
pred rokom. Časová os rozpo-
vedá jeho príbeh a snáď prináša 
ľudom s podobným problémom 
posolstvo, že východiská existujú 
aj pre nich.

Názory na účinnosť tejto nená-
padnej kampane sú neurčité. 
Niektorí, samozrejme, nezabudli 
upozorniť na fakt, že vytvárať 

Slovenčina ti podľa tvojich 
slov učarovala už v detstve. 
To je pre našu generáciu dosť 
netypické, ako sa to vôbec 
stalo? 
Na základnej škole som mala 
skvelú učiteľku, ktorá to s nami 
vedela, takže za základy vďačím 
naozaj jej. Okrem toho celá naša 
rodina veľmi rada číta, čitateľský 
preukaz do knižnice mám od 
ôsmich rokov a chodila som tam 
pravidelne. Na knihách je môj 
vzťah k slovenčine založený asi 
najviac.

Tvojimi najväčšími výhodami 
oproti konkurencii sú nižšie 
ceny, prístupnosť, jednodu-
chosť a rýchlosť. Ako vieš 
garantovať správnosť opravy? 
Dá sa aj táto služba teoreticky 
reklamovať?
Charakter služby vyvoláva do-
jem, že korektúra je vždy 100%. 
Ale to neviem zaručiť. Čo sa týka 
pravopisu, snažím sa k tomuto 
číslu čo najviac priblížiť, pretože 
tam sú veci jasné. Ale nejde len 
o ypsilony a podobne, ale aj 
o rôzne záludnosti a výnimky, 
napríklad pri väzbách slovesa 
s podstatným menom, písaní 
čiarok, tvarosloví, s ktorými ak 
sa častejšie nestretávaš, ľahšie 

Najčastejšie sú vraj chyby 
z nepozornosti. Boli by všetky 
texty lepšie, ak by si ich ľudia 
po sebe prečítali aspoň trikrát?
Stačí, ak si ho prečítajú aspoň raz 
a pozorne. Niektoré chyby neštu-
dovaný človek nedokáže odhaliť, 
lebo mu nebudú pripadať ako 
chyba. U nás sa žiaľ počíta so slo-
venčinou len na základnej škole 
a jazyková úroveň väčšiny ľudí 
aj tak vyzerá. Nechcem vyznieť 
neskromne, ale robiť odborné ja-
zykové korektúry môže robiť len 
niekto, kto slovenčinu študoval 
a ďalej s ňou pracuje.

Tvoj plán je postupne rozšíriť 
cervenepero.sk na akýsi portál 
zaoberajúci sa jazykom. Máš 
napríklad aj ambíciu pracovať 
pre JUĽŠ alebo stať sa jazyko-
vedkyňou, aby si mala mož-
nosť jazyk aj formovať, nielen 
opravovať?
To je práve ten hlavný dôvod, 
prečo Červené pero vzniklo – 
pôvodne malo ísť len o blog so 
zaujímavými článkami o jazy-
ku. Snažím sa aj na sociálnych 
sieťach ponúkať rôzne jazykové 
tipy, chcem rozbehnúť seriál 
o používaní slovníkov a pod. 
– jednoducho praktické veci, 
ktoré by mali ľuďom konkrétne 

ich prehliadneš, pretože sú 
nenápadnejšie a nebijú tak do 
očí. O štylistike ani nehovorím, 
lebo tam sú niektoré chyby 
veľmi subjektívne. Reklamáciu 
nikde nespomínam, ale ak by sa 
niekto ozval, že si ešte po mojej 
korektúre našiel chyby, tak som, 
samozrejme, pripravená to riešiť. 

Sťažoval sa už niekto na 
nesprávnu opravu? Môže ti 
nejaká chyba vôbec ujsť?
Môže, ako som pred chvíľou 
spomenula. A raz sa mi to 
naozaj stalo, ale tá oprava bola 
veľmi narýchlo a dokonca mimo 
systému Červeného pera. Bola 
som vtedy chorá, takže si vieš 
predstaviť moju výkonnosť. Ale 
keďže nechcem službu nejako 
obmedzovať a komplikovať, 
tvárim sa, že pracujem nonstop. 
Nakoniec to však dobre dopadlo 
– ospravedlnila som sa a dostala 
som ďalšiu šancu. 

A naopak – dostala si už na 
opravu niečo, čo bolo bezchyb-
né?
Áno, mám jedného kamaráta 
copywritera, a občas sa stane, že 
mi pošle text bez chyby. Ale to je 
asi jediná výnimka.

pomôcť. Viem, že nikto nemá 
chuť čítať nejaké zložité odborné 
články – slovenčina sa aj v tomto 
musí zmodernizovať, aby sa 
mohla ľahšie dostávať do krvi. 
Do „vyšších kruhov“ ale zatiaľ 
nemierim. Nechcem pichať do 
osieho hniezda, ale pracovať 
v nejakej štátnej inštitúcii so 
skostnatenými konzervatívnymi 
štruktúrami nie je nič pre mňa. 
Tam by bolo tiež potrebné sfúk-
nuť trochu prachu a vyjsť viac 
k ľuďom. 

Ktoré slovenské médium je na 
tom z pohľadu slovenčiny naj-
horšie? Pokojne buď tvrdá.
Určite sú na tom najlepšie tie 
médiá, ktoré majú aj najhod-
notnejší obsah – .týždeň, Trend, 
Hospodárske noviny. Najmenej 
bulvárne plátky ako Nový čas 
a pod. Opäť to ale nie je len 
o tých základných chybách, ale 
skôr o celkovom prístupe k jazy-
ku. Bulvár chce svoje novinky ser-
vírovať čo najskôr a najdôležitejší 
je pre nich obsah, a tak na formu 
dbajú len aby sa nepovedalo.

text: Lenka Nemečková
foto: Internet 

text: Martin Kukoľ
foto: Internet 
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švaJčiarSke vreckové 
Nožíky už aj s 1 tb usb
Victorinox predstavil vrec-
kový nožík s USB pamäťou, 
na ktorú sa vojde až 1TB 
dát. Nožíky s USB síce už 
vo svojom portfóliu mali, 
ale model Victorinox SSD 
prichádza s inováciami: 
pripojenie eSATA II/III alebo 
monochrómový displej, 
ktorý zobrazuje, čo sa 

na ňom nachádza. Rýchlosť prenosu dát je 220MB/s pri čítaní 
a 150MB/s pri zapisovaní. Vyrábať sa budú s rôznymi veľkosťami 
pamäte – od 64GB po spomínaný 1TB. Nechýbajú, samozrejme, 
ani nožnice, nožík, skrutkovač, pilník a laser. Ak máte záujem, 
dostupný bude od apríla 2012 a cena zatiaľ nie je stanovená.

karotz – zajačik, 
ktorý za teba vybaví 
facebook a twitter
Tento šikovný plastový 
zajačik dokáže napísať 
status na tvoj twitter 
či facebook, prehrávať hud-
bu a dokonca urobiť fotku 

alebo video a poslať ich ďalej na facebook. Ako je to možné? 
Britská spoločnosť Violet vyrába túto super-modernú technic-
kú hračku a zjednodušuje tak život tým lenivcom, ktorým sa 
nechce status vyťukať a radšej ho nadiktujú zajačikovi, 
ktorý vďaka pripojeniu na internet a svojej šikovnosti pretrans-
formuje zvukový záznam na text a pošle ho ako status. 
Alebo správu! Dokáže aj checkovať nové e-maily a následne 
ich svojmu „pánovi“ prečítať. Dokonca existuje aj app pre iOS 
a Android zariadenia, vďaka ktorej ho môžete ovládať na diaľku. 
V rôznych zábavných farebných prevedeniach je dostupný 
za celkom prijateľnú cenu 99€ na www.karotz.com.

koNcept moderNého 
tabletu pre gamerov
Tablety sú skvelá vec, 
ale poriadnu hru si na nich 
nezahráte. Angry Birds nie 
je na zahodenie, ale čo tak 

poriadna strieľačka, basket alebo preteky áut? Razer predstavil 
na výstave CES 2012 tento koncept s názvom Project Fiona, 
ktorý sľubuje konskú silu a dostatočný hardvér na spustenie 
najnovších, graficky náročných hier. Hardcore gameri isto 
ocenia aj bočné ovládače, ktoré prinášajú do hier nový rozmer 
a skvelý zážitok z nich. Zrejme najdôležitejším faktom je, 
že väčšina hier pobeží v origináli na Fione aj bez toho, 
aby pre ňu museli byť optimalizované. Displej by mal mať roz-
mer 10.1 palca, systém zas integrovaný procesor Intel Core i7 
a výrobca sa chváli aj veľmi kvalitným zvukom. Oficiálne  
by sa mal na trh tento tablet dostať koncom tohto roka.
Dovtedy musíme vydržať s tým, čo máme...
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 5 užitočNých 
 aplikácií, 
 ktoré ti NeSmú 
 chýbať 

Evernote
Táto aplikácia na vytváranie poznámok, je jednou z najrozšírenejších organizačných aplikácií a v iOS zariadeniach a je považovaná za 
jednu z najdôležitejších aplikácií vôbec. Existujú štyri rôzne spôsoby ako môžeš pomocou Evernote ukladať svoje poznámky: Typing – 
jednoduché ručné napísanie poznámok, Snapshot – zachytenie okamihu prostredníctvom iPhone/iPad kamery, Camera Roll – pridanie 
fotky k existujúcim poznámkam z tvojej Knižnice fotografií, Voice Memo – vytváranie zvukovej zálohy. Najefektívnejšie je ale kombino-
vanie všetkých možnosti naraz. Evernote je možné synchronizovať s viacerými zariadeniami naraz. Aplikácia podporuje väčšinu operač-
ných systémov (iOS, Mac, Win, Android, Blackberry). Táto aplikácia ťa zbaví chaosu. Rozlúč sa s ťažkopádnym a zdĺhavým kopírovaním 
medzi jednotlivými zariadeniami. Vďaka Evernote budeš mať rýchly a prehľadný prístup ku všetkým dôležitým dokumentom a poznám-
kam. Verzia dostupná zadarmo poskytuje 60 MB priestoru na mesiac.

Smartfón a tablet – to nie sú len Facebook, Angry Birds, 
Youtube a e-mail. Keď z nich chceš vyťažiť všetko, čo vedia, 
mal by si ich zmeniť na svojho osobného pomocníka, 
ktorý je vždy poruke a vie viac ako ty.

Preto ponúkame 5 aplikácií, ktoré nie sú primárne určené 
na zábavu, ale bezpochyby je užitočné mať ich nainštalova-
né. Správny mladý človek v roku 2012 by ich rozhodne mal 
mať!

Soundhound
Koniec nekonečného pohmkávania si pesničky, ktorej za nič 
na svete nevieš prísť na meno! Aplikácia Soundhound - pre 
všetky smartfóny - je poklad medzi vychytávkami. Rozozná 
akékoľvek zabručanie, zahmkanie, neodborné zaspievanie, 
či priloženie k repráku, priradí k pesničke, ktorej názov a inter-
preta práve potrebuješ vedieť a pomôže tak vyriešiť nejednu 
nervy-požierajúcu záhadu. Song a informácie o ňom si môžeš 
pridať medzi záložky v aplikácii, potom svoj objav postnúť 
na niektorú z obľúbených sociálnych sietí a aplikácia 
ti umožní túto pesničku aj zakúpiť. Vyhľadávanie si vyžaduje 
pripojenie na internet, ak sa však práve nenachádzaš v blíz-
kosti dôveryhodnej wi-fi, zvukový záznam sa uloží do histórie 
a môžeš sa k nemu vrátiť neskôr. 

iStudiez
iStudiez je aplikácia určená hlavne študentom vysokých škôl. 
Uľahčí plánovanie počas skúškového obdobia a poskytne 
užitočný prehľad o štúdiu počas celého školského roka. 
Základnou zložkou iStudiez je kalendár, kde si zapíšeš všetky 
predmety, mená učiteľov a kontakty na nich. K predmetom 
je možné dopísať miestnosť, kde sa predmet vyučuje. Každý 
predmet má osobitnú zložku, kde si dopĺňaš úlohy a učivo, 
ktoré musíš prebrať. Aplikácia ti posiela upomienky o nestih-
nutých úlohách, ktoré je potrebné splniť do určitého dátu-
mu. K predmetom je možné zapísať si priebežné aj výsledné 
známky a tak mať úplný prehľad o študijných výsledkoch. 
Ďalšou výhodou iStudiez je, že obsahuje cloud save, takže 
všetky dáta ukladajú v cloude a následne synchronizujú 
medzi tvojimi iOS zariadeniami a Macom. Ak chceš aplikáciu 
vyskúšať, obsahuje aj verziu na stiahnutie zdarma. iStudiez 
Pro sa nachádza na appstore za 2,39€.

Penultimate
Aplikácia Penultimate je jednoduchý skicár na cesty, 
ktorý vďaka svojmu intuitívnemu dizajnu poteší hlavne 
nenáročného používateľa. Táto aplikácia poskytuje množstvo 
funkcií a hneď po spustení ťa privíta nádherným tutoriálom, 
ktorý v priebehu pár minút vysvetlí základne funkcie. 
V aplikácii si vytvoríš vlastný notebook a práca sa môže za-
čať. Hneď po pár minútach používania si všimneš ako krásne 
a plynulo aplikácia reaguje a kopíruje pohyby tvojho prsta. 
Dokáže rozpoznať tlak, akým pôsobíš na display a podľa toho 
prispôsobí hrúbku pera. Takisto podporuje funkciu Hand 
Protection, takže dlaň si môžeš pri kreslení položiť na display 
a aplikácia to rozpozná. Z osobných skúseností by som túto 
aplikáciu odporučil každému fanúšikovi jednoduchého kres-
lenia a študentom pri písaní poznámok. Aplikácia je dostupná 
pre iPad za 1.59€.

Snapseed
Snapseed je veľmi intuitívna aplikácia, poskytujúca jednoduchý 
nástroj, ktorý ti pomôže upraviť základné vlastnosti fotografií 
vrátane orezania, úpravy farieb, rotácie, kontrastu 
a vyváženia bielej. Vďaka slobode pri upravovaní fotografií 
vzniká obrovské množstvo kombinácii filtrov a efektov, 
ktoré si môžeš individuálne prispôsobovať. Pokiaľ si myslíš, 
že sa v aplikácii vôbec nevyznáš, neboj sa. Snapseed je plný 
tipov, videoprezentácií a návodov ako s nim pracovať. Keďže 
sa jedná o univerzálnu aplikáciu, môžeš ju spustiť na iPhone, 
čo sa hodí na menšie úpravy, ale jej noblesa žiari predovšet-
kým na iPade, na ktorom vyniknú detailné editácie a post-pro-
cessing fotografie. Snapseed určite má čo ponúknuť, 
či už si profesionál alebo amatér. Pokiaľ hľadáš aplikáciu 
na úpravu fotiek, lepšiu už asi nenájdeš. Cena 3,99€ je s pri-
hliadnutím na jej obsah perfektná.

Pripravili: Lenka Nemečková,
Jakub Hurný, Peter Kridla

Viac zaujímavých aplikácii nájdeš na touchplay.sk 

Pripravili: Martin Kukoľ 
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LIKE | na záver

text: Adam Šebestaprišiel uJo valeNtíN S veľkým Srdcom
Štrnásteho februára sa ľudia chytia za ruky a poboz-
kajú sa. Povedia si – Ľúbim Ťa! Milujem Ťa! CHCEM ŤA 
NAVEKY! 
No čo povedia tí, ktorí nemajú partnera, priateľa, 
životnú lásku? A takých ľudí je čím ďalej, tým viac. 
Z menšiny je odrazu väčšina. Väčšina ľudí bez pocitu 
zamilovanosti, blízkosti toho druhého a oddanosti 
niekomu inému... 
Prichádzame vlastne o to, čo je pre ľudí najprirodze-
nejšie uspokojenie v citovej oblasti, prichádzame totiž 
o lásku. Tá má byť zdrojom všetkého. Motivácie, od-
hodlania robiť veľké činy pre toho druhého, dokazovať 
svetu, ako niekoho ľúbime, pričom často konáme ako 
zmyslov zbavené malé dospelé deti. 
Pán Valentín nám lásku má pripomínať, má byť jej 
symbol, ochranca zamilovaných. Prichádza, objaví sa 
v kalendároch, na obrázkoch a v televízii budú opäť raz 
vysielať Pretty Woman. Prinesie predmety symbolizu-
júce zamilovanosť – srdcia, prelomené a prepojené, 
srdcia ružové a červené, z plyšu, z umelej hmoty, na 
papieri, na tričkách a na lízankách. Torty v tvare srdca, 
koláče a cukrovinky v červenej farbe, so snahou po-
dobať sa na ono ľudské  <3. Urobili sme z neho perník, 
vankúše, postele, nanuky. 
Čo teda majú robiť ľudia, ktorí síce vlastné srdce majú, 
no nebije pre srdce toho druhého? Dať na radu Valen-
tína a niekoho si konečne nájsť? Pritiahnuť to druhé 
srdce a nikdy ho už nepustiť?
Dnes je to čoraz väčší problém. Sme vyberaví – nestačí 
nám iba srdce obyčajné, musí byť zo zlata alebo musí 
byť najväčšie na svete, pre niekoho najdrahšie, pre iné-
ho najkrajšie, najmúdrejšie alebo rovno najideálnejšie. 
Verím, že pán Valentín nám prinesie to pravé. A nemu-
sí byť ani také sladké a nemusíme sa ho prejesť. Stačí, 
ak sa nám zatmie pred očami a budeme cítiť, že naše 
srdcia majú konečne pre koho biť. 

Tlačiareň S-print | Global plus s r.o. | Tematínska 10, 851 05 Bratislava | Tel.: 02/68 20 36 32
E-mail: vanerkova@s-print.sk
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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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