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Nepripúšťala
som si možnosť,
že by sme zlyhali

Miss bikiny:
Som rodinne
založený človek
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Aj Like bol kedysi len nápad...
Prísť s niečím novým, dobrým a úspešným – to je sen takmer každého z nás. Nemusí to byť hneď
podnikateľský plán, ktorý z vás spraví veľké zviera biznisu. Práve naopak. Tie najzaujímavejšie a najužitočnejšie myšlienky prinášajú osoby s prázdnymi vreckami, nadšenci plní elánu a pracovitosti. Základným stavebným kameňom úspechu je práve nápad. Nápad premeniť každodenný problém
či výzvu na riešenie.
Jedným z takýchto nápadov bol kedysi aj like. Vznikol na zelenej paneurópskej lúke a partia nadšencov spravila z myšlienky úspešný vysokoškolský magazín. Prešiel si rovnakú cestu ako všetky startupy.
Od euforického nápadu cez tvrdú drinu až po finálny produkt. Tento proces sa stále opakuje. A nielen
v magazíne like, ale aj v našich životoch.
Mladá herečka a študentka PEVŠ dostala nápad skúsiť to na kastingu. Tenistka z vysokoškolského
klubu Paneurópa sa nechala inšpirovať nápadom svojho brata-tenistu. Študent psychológie dostal
nápad preniesť internetovú poradňu bližšie k mladým. A to je len zlomok. Na PEVŠ je mnoho úspešných kreatívnych ľudí a ste nimi práve vy, pre ktorých like tvoríme.
Držíte v rukách nové číslo magazínu študentov Paneurópskej vysokej školy. Vychádza na živnej pôde
nápadov a možností ich realizácie. Nebojte sa aj vy spraviť z vášho nápadu niečo viac.

Radovan Kopečný
šéfredaktor

						Príjemné čítanie a veľa inšpirácie želá
						Radovan
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Začať s dobrým nápadom možno už v školských laviciach.
Startupy nie sú len pre podnikateľov. S dobrou myšlienkou
môže preraziť aj (ne)obyčajný študent. A práve nápaditá
iniciatíva môže znamenať lepšiu budúcnosť na pracovnom trhu.

Startup sa stal jedným z najpopulárnejších slov súčasného
biznisu. Začať od nuly, spraviť
dieru do sveta, stať sa úspešným
vďaka tvorivému nápadu – aj
o tom snívajú podnikavé duše.
Vysoké školy prekypujú mladými
mozgami, ktoré sú plné nápadov. Začať svoju cestu k úspechu
možno už na škole. Startupy nie
sú len záležitosťou slobodných
podnikateľov. Príkladov je hneď
niekoľko.
Na začiatok sa treba
rozbehnúť
Juraj Kováč je jedným z najznámejších slovenských biznis
motivátorov a startupistov
zároveň, alebo ako si sám trefne
hovorí – rozbiehač. Založil
organizáciu Rozbehni sa, ktorá
podporuje podnikavosť mladých
ľudí a učí ich, ako sa rozbehnúť
od nuly. Vytvoril pojem tzv.
holoritníka – človeka takmer bez
skúseností, ktorý chce začať od
nuly, byť užitočnejším a nezávislejším. „Väčšina študentov spĺňa
definíciu holoritníkov,“ súhlasí
s úsmevom rozbiehač. Sám
prevádzkuje rozbiehačský kurz
a jeho absolventi sú schopní
identifikovať až tri nápady týždenne. Mnohí súčasní študenti
však odkladajú realizáciu nápadu
až na obdobie po škole. Myslia
si, že podnikať možno až potom
a prítomný risk je vlastný iba
„dospelým“ podnikateľom. Kováč
však nesúhlasí. „Nemyslím si, že
dnes je rozbehnutie vlastného
biznisu o veľkom riziku,“ hovorí.
4

„Takmer každý nápad možno
otestovať za pár eur. Osobne
by som začal čím skôr, určite
ešte počas štúdia, keď väčšina
študentov nerieši existenčné
otázky. Takže, nie je na čo čakať.“
Nápad za nápadom
Študenti by podľa neho mali
rozbiehať niečo investične nenáročné, bežné problémy, ktoré
sú schopní vyriešiť. „Neviem,
prečo chcú študenti rozbiehať
čajovne, penzióny či pizzerie,“
čuduje sa Kováč. Spomína si na
svoje študentské časy, keď ho
osvietil prvý nápad. „Keď som
bol študent, mal som extrémne
málo času na učenie a polovicu
z neho som zabil zháňaním poznámok. Keby mi niekto ponúkol
donáškovú službu poznámok,
bol by som ochotný zaplatiť,“
vysvetľuje obľúbený príklad zo
života, ktorý spomína aj na svojich prednáškach. Pre študentov,
ktorí to chcú vo svete startupov
skúsiť, má zopár dobrých rád.
„Najdôležitejšie je byť zdravo
nespokojný. Potom si nasadiť
rozbiehačskú optiku a naučiť sa
preklápať problémy do biznis
príležitostí,“ prezradil Juraj Kováč. Dodáva, že čím má človek
viac rozbiehačských skúseností,
tým má lepšiu rozbiehačskú
optiku a dokáže posúdiť kvalitu
a potenciál nových nápadov.
„Stačí mať otvorené oči a všímať
si dennodenné problémy okolo
seba. Rozmýšľať nad spôsobom,
ako ich elegantne vyriešiť a nápad je na svete,“ hovorí Kováč.

Hodnotil učiteľov
Dôkaz, že startup možno rozbehnúť aj počas vysokej školy,
priniesol Peter Krajňák. Pred tromi rokmi, počas štúdia, vymyslel
Univalue – web, na ktorom možno hodnotiť učiteľov. Nebolo to
však z dôvodu kritiky nespokojného študenta. Peter veril,
že v školstve je veľa dobrého,
no treba ukázať, kde. „Pôvodne
som bol zapojený do Managerie.
Rozbiehali sme intenzívne kurzy
a vedeli sme, že je na škole veľa
dobrých predmetov, ktoré by
mali študenti určite navštevovať,“ hovorí Krajňák. A rovnako
je to aj na ostatných školách.
Nápad prišiel jednoducho. Zistil,
že na identifikovanie dobrých
predmetov sa treba spýtať študentov. Vznikol projekt Univalue,
ktorý na svojom webe funguje
dodnes. Založilo ho šesť ľudí
z vysokoškolského prostredia:
Rastislav Molnár, Peter Komorník, Róbert Lelkes, Michal Šefara,
Matej Meško a Peter Krajňák.
Všetkých hnal cieľ zlepšiť školstvo a anonymne zisťovať názor
študentov pomocou stránky
Univalue bola jedna z možností,
ktorá sa nakoniec stala úspešnou. Výsledkom bolo aj ocenenie
Naj učiteľ, ktoré si prišli prevziať
obľúbení a kvalitní pedagógovia.
Vydarené slajdy
Peter Krajňák ako startupista pokračoval ďalej. Ešte počas štúdia
bol dôležitým článkom pri organizácii prvého a druhého ročníka
StartupWeekend Bratislava. Na

prvom vznikol Challengest a na
druhom Sli.do. Päťdesiatštyri
hodín transformovania ideí na
úspešné podnikateľské plány
má na Slovensku krátku, no o to
intenzívnejšiu tradíciu. „Myslím
si, že je to úspech. Nedávno bol
štvrtý StartupWeekend. Vidieť,
že to firmám naozaj pomáha,“
konštatuje Krajňák. Sám tvrdí,
že podľa neho je na Slovensku
pre startupy najťažšie zohnať
peniaze. Preto sa spolu s tímom
z Univalue vydal do Londýna.
Keďže ide o najväčšie konferenčné centrum Európy, skrsol mu
nápad na koncept Sli.do. Najskôr
sa od hodnotenia učiteľov na
webe posunul do hodnotenia
v reálnom čase. „Učiteľ bude
mať vždy na poslednom slajde
prednášky QR kód, ktorý študent
nasníma a anonymne mu pošle
pripomienky, v čom by sa mohol
zlepšiť,“ vysvetľuje Krajňák.
Myšlienka rástla ďalej, inšpirovaná konferenčným Londýnom.
Otočil real-time hodnotenie na
kooperáciu a interakciu spíkrov
s publikom konferencie. Účastníci sa tak môžu zapájať, pýtať
otázky skrz svoje smartfóny
a byť aktívnejší bez toho, aby
prerušovali spíkrov. Za mladého
Petra Krajňáka hovorí mnoho
ďalších projektov a odporúča
všetkým študentom, aby sa činili
aj oni. „Určite sa študenti majú
púšťať do podobných vecí,“ radí
Peter. „Nie je to však iba moja
zásluha. Na celom svete nenájdete jedného človeka, ktorý
je úspešný a môže za to sám.
5
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Tri rady pre začínajúcich startupistov:

Dôležité je stýkať sa
s ľuďmi, ktorí podobne
rozmýšľajú a povedia si:
Poďme to skúsiť

1
2

3

Ani Warren Buffet. Dôležité je
stýkať sa s ľuďmi, ktorí podobne
rozmýšľajú a povedia si: Poďme
to skúsiť.“
Riešiť (svoj) úspech
Kto ešte stále neverí, že nápad
zo školskej lavice môže mať
úspech, určite by mal skúsiť
Challengest. Logika projektu,
ktorého srdcom sú študenti, je
jednoduchá. Firmy majú problémy a potrebujú ich vyriešiť.
Ponúknu problém skrz Challengest, aby sa ho chopili najtvorivejší a najšikovnejší ľudia na trhu
– mladí študenti. „Nápad vznikol
pred dvomi rokmi v hlave jedného študenta. Podobné projekty
už začínajú fungovať aj v zahra6

ničí,“ hovorí zakladateľ Challengestu Andrej Winter. „Je to
spôsob, ako sa odlíšiť a ukázať,
čo je vo vás.“ Tvrdí, že trh práce
je naklonený talentovaným
mladým ľudom a Challegenst
ponúka možnosť prejaviť talent
v reálnej akcii. Víťazný nápad
znamená nielen pomoc firme,
záznam do životopisu a portfólia, ale môže priniesť aj pracovnú
ponuku. „Úspešných prípadov sa
už nazbieralo mnoho. Poznám
dokonca taký, pri ktorom firma
zadala úlohu a keď videli prácu
úspešnej riešiteľky, rozhodli sa
pre ňu vytvoriť pracovné miesto.
Nechceli prísť o talentovaného človeka,“ uviedol Winter.
Nadaní študenti sa nevyskytujú

iba vo „vyvolených“ študijných
odboroch. Challengest dáva
možnosť všetkým a výsledok
býva niekedy prekvapujúci. „Je
to hlavne o talente a o tom, čo
ťa baví,“ namieta Andrej Winter.
„Mali sme dizajnérsky challenge
od Heinekenu, ktorý vyhrala
študentka humánnej geografie,
pretože vo voľnom čase rada
dizajnuje.“ Porazila konkurenciu
a v životopise má užitočnú referenciu do budúcnosti.
Pri zrode niečoho veľkého
Business Innovation Gatherig
(BIG) je akceleračný program
pre začínajúcich podnikateľov
a startupistov, ktorý vznikol na
pôde coworkingového priestoru

angažujte sa
vždy, keď robíte niečo
dobré pre iných, stretnete super ľudí, ktorí
vás posunú, ani neviete
kam
prácou nič nepokazíte,
televíziou a počítačovými hrami strácate
svoj potenciál

Connect. „Projekt bol iniciatívou
Connectu a keďže Connecťáci
sú bývalí AIESEC-ári, hľadali
šikovných študentov, s ktorými
ho spolu mohli vymyslieť a zrealizovať,“ hovorí o začiatkoch BIG
projektová manažérka Martina
Mlynská. BIG ponúka všetkým
startup nadšenom možnosť
zapojiť sa do projektov, vytvoriť
funkčný biznis plán a byť súčasťou kreatívneho podujatia, na
ktorom sa vytvoria projektové
tímy a intenzívne rozvíjajú
prototyp. „Projekt spája dva
koncepty,“ vysvetľuje Mlynská,
ktorá stála pri zrode ešte ako
študentka. „Prvým je akcelerátor. Program pre začínajúcich
podnikateľov, ktorý by im mal
urýchliť vstup na trh. Druhým je
hackathon, teda väčšinou trojdňové podujatie, kde sa stretnú
ľudia, ktorí majú biznis nápad
s ľuďmi, ktorí ho síce nemajú, ale
radi by sa zapojili do rozbiehania
nového biznisu.“ Programátori,
softvéroví developeri, projekt
manažéri, ľudia z oblasti marketingu, predaja, práva či financií...
tí všetci sa venujú nielen IT
projektom, ale aj gastronómii,
školstvu, umeniu či životnému
prostrediu. BIG oceňuje najlepšie
projekty a dáva im možnosť rásť
a pokračovať ďalej. „Pamätám si
jedného mladého človeka, ktorý
vyhral,“ spomína Martina Mlynská. „Bol povolaním grafik, ale
s manželkou sa zaujímali o jogu
a makrobiotickú stravu. Presne
tým sa zaoberal ich projekt.
Dnes už majú vlastné štúdio.“
Počas štúdia?
Martina Mlynská toho stihla
počas štúdia naozaj dosť, nielen
sa podieľať na BIG. Vytvorila projekt SLH – semestrálne štúdium
7
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V prípade startupov
je človek hodený do vody
a musí sa učiť
na vlastných chybách

filozofie, pôsobila v Managerii
a pracovala v Challengeste ako
ambassador (študent, ktorý
zastrešuje konkrétnu vysokú
školu). Aké to bolo prežiť študentské roky startupovo? „Veľmi
ťažké a občas až nemožné skĺbiť
so školou, no nič by som nemenila,“ hovorí Martina. „Myslím,
že ma to neskutočne posunulo.
Retrospektívne som si uvedomila, ako som si kedysi myslela, že
som veľmi zaneprázdnená. No
bola som len veľmi neefektívna.“
Tvrdí, že študenti by mali skúšať
šťastie startupmi, pretože sa pri
nich naučia oveľa viac ako na
brigádach, na ktorých zakladajú spisy, robia kávu a kopírujú
papiere. Pre mladých má cennú
radu: „V prípade startupov je
človek hodený do vody a musí
sa učiť na vlastných chybách a
často robí veci, na ktoré si myslí,
že ani nemá.“
Jeden projekt, jeden startup,
desať dní
Úspešný svojou netradičnosťou – taký bol startup s názvom
10-dňová agentúra. Slovenská
reklamná agentúra Triad Advertising každé leto ponúkala
študentom stáže, aby si na vlastnej koži vyskúšali prácu v tejto
oblasti. Rozhodli sa im však dať
viac a posunúť slovo stáž na
úplne novú úroveň. Vytvorili celý
tím, agentúru z mladých ľudí,
ktorá vyrieši kampaň a zanikne.
Túto možnosť využila aj študentka Fakulty masmédií PEVŠ Pavla
Ujmiaková. „Videla som, ako
spolupracuje tím kreatívnych
ľudí, ako pristupujú k zadaniam,
ku klientom a hlavne, ako fungujú medzi sebou,“ hovorí Pavla.
„Spolu sme mohli pracovať pod
mentoringom tých najskúsenejších z Triadu. Naučila som sa veľa
o kreatívnom postupe a najmä
to, aké náročné je vyhovieť klientovi.“ Desaťdňová agentúra jej
dala nielen skúsenosti, ale aj nových priateľov a kontakty. Cesta
k startupom je teda otvorená
aj pre študentov. Či už formou
vlastného biznis plánu, účasťou
na inšpiratívnom podujatí, alebo
participáciou na konkrétnom
startupe. Stačí sa len rozbehnúť
a mať nápad.
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Psychológia v praxi
aj na prvom stupni štúdia
Nový predmet s názvom
Cvičné pracoviská poskytne odbornú prax pre
študentov tretieho ročníka bakalárskeho stupňa
štúdia. Okrem aplikácie
teórie v praxi sa môžu
pripravovať na získanie
certifikátu europsychológa,
štátne skúšky a obhajobu
záverečnej práce. O prakticky zameranom predmete
prezradila viac jeho autorka, vedúca Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty
psychológie PEVŠ, PhDr.
Desanka Kanderová, PhD.

Čo je cieľom nového predmetu?
Hlavným zámerom je overiť si
vedomosti v praxi. V druhom
ročníku so mnou študenti
absolvujú predmety Poradenská
psychológia a Prezentačné a
komunikačné zručnosti. Napadlo
mi ich prepojiť a využiť v praxi.
Navrhla som kolegom vytvoriť
prvú pilotnú skupinu študentov.
Prax realizujeme na pracoviskách, s ktorými má fakulta
uzavretú zmluvu. Momentálne
ide o tri: základná škola, detský
domov a personálna agentúra.
Pôjde o prepojenie troch oblastí
– školskej, poradenskej a pracovno-organizačnej psychológie.
Prečo by sa mal študent predmetu zúčastniť?
Pre získanie certifikátu europsychológa je dôležitá prax. Po
ukončení dostanú potvrdenie,
že reálne niečo absolvovali s
reálnym klientom. Každá takáto
prax má svoj plán, vymedzený
časový a obsahový rámec činnosti, študenti komunikujú
so zástupcami zariadení, dostávajú spätnú väzbu. Prínosom je
aj nácvik výskumnej publikačnej
činnosti kvôli písaniu bakalárskej
a diplomovej práce. Odskúšajú
vedeckú, publikačnú, výskumnú
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činnosť a využijú vedomosti
v praxi.
Začnime základnou školou...
Projekt z oblasti školskej psychológie sa zameriava na predchádzanie a riešenie sociálno-patologických javov v školskom
prostredí. Najprv sme zmapovali
kvalitu sociálnej atmosféry celej
základnej školy vrátane učiteľského zboru. Naše intervencie
sme tematicky rozdelili podľa
žiakov prvého a druhého stupňa.
Na prvom stupni sme sa zamerali hlavne na oblasť prosociálneho správania. Časová dotácia
na tomto stupni bude deväťdesiat minút týždenne. Vzhľadom
na náročnosť problémov žiakov
druhého stupňa sme sa rozhodli
intervenciu posilniť dotáciou
dvakrát deväťdesiat minút
týždenne. Riešenie aktuálnych
problémov na tomto stupni –
kyberšikana a vandalizmus – si
vyžaduje väčší rozsah aktivít,
súvisiacich s ich náročnou realizáciou. Výstup bude vo forme
odporúčaní pre učiteľov na
prevenciu a riešenie sociálno-patologických javov na škole.
Vypracujú štatistiku, výskum
a na záver príručku. Chceme
ich tak pripraviť na prax. Počas

štúdia dostávajú informácie sekvenčne, no niekedy je ich veľa
a majú malý priestor sa prezentovať. Tu ho dostanú.
Prečo práve detský domov?
Chceli sme spropagovať aj menej atraktívnu oblasť povolania
psychológa. Študenti sa najprv
informovali o príslušnej legislatíve. Špecifikom pracoviska bude
zameranie na terénnu prácu.
Vyberieme im dve či tri rodiny
s deťmi v náhradnej rodinnej
starostlivosti. Pôjdu do rodín
a budú mať možnosť zistiť viac
o procese adaptability dieťaťa,
môžu si to skonfrontovať
s anamnestickými údajmi. Keďže
deti boli vyňaté alebo nežili
v prirodzenom prostredí, majú
rôzne problémy, niekedy až
na hranici zákona. Študenti
budú zisťovať, či sa po čase
v náhradných rodinách tieto
problémy eliminovali alebo
nie. Študenti tak majú možnosť
pochopiť, že súhra komponentov rodič-dieťa je problematická
nielen v náhradnej rodine, ale aj
v prirodzených rodinách a využiť
poznatky a metódy, ktoré sa
v nich aplikujú.

O čo pôjde v personálnej agentúre?
Posledné cvičné pracovisko
sa zameriava na pracovno-organizačnú psychológiu a hlavne
na HR oblasť. Študenti budú
pripravovať podklady a spolupracovať pri realizácii výberového konania, budú vykonávať
marketingovú činnosť, prezentáciu produktov alebo služieb
odbornej verejnosti na veľtrhoch a takisto participovať na
projektoch týkajúcich sa rozvoja
pracovníkov.
Aké sú podmienky pre úspešnú
realizáciu projektu?
Projekt je vlastne scenár. A tak,
ako pri tom filmovom, potrebujete financie, osoby, obsadenie,
obsah a výstup projektu. Svojmu
donorovi, sa samozrejme, zodpovedáte. Ak mu predložíte kvalitnú správu, opäť vám poskytne
balík peňazí na pokračovanie
v projekte. Toto je aktuálny
trend vo svete. Preto som
projektovú zručnosť ručnosť na
dobrovoľnej báze zaviedla na
škole.

Dekan fakulty masmédií prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Deň osobností

text: Radovan Kopečný
foto: Peter Kubaľák

Fakulta masmédií PEVŠ hostila medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Otáz(ni)ky osobnosti. Dňa 7. novembra 2013
sa na akademickej pôde stretli nielen známe osobnosti verejného života, ale aj množstvo účastníkov s hodnotnými
vedeckými príspevkami. Nechýbal ani kultúrny program, krst knihy a otvorenie výstavy.
Konferenciu otvoril rakúsky
politik a dlhoročný prezident
rakúskej pobočky Paneurópskej
únie Karl von Habsburg. Energickým príspevkom o charizme
hneď v úvode nastavil latku
vysoko. Do priestorov PEVŠ
zavítali aj známe tváre, a čo je
dôležitejšie, skutočné osobnosti,
ako napríklad herečka Božidara
Turzonovová, hudobný skladateľ
Juraj Hatrík, spisovateľ Anton
Hykisch, architekt Ján Milo
Bahna, novinár Ján Čomaj a ďalší.
Spoločne so zúčastnenými diskutovali o osobnosti z rozličných

aspektov. Či už z hľadiska historického, politického, mediálneho,
marketingového, alebo psychologického. Konferencia prilákala
hojný počet návštevníkov, ktorí
zaplnili Veľkú aulu v budove PEVŠ
na Tematínskej ulici. Príspevky
si so záujmom prišli pozrieť aj
mladí študenti. S viackrát vyslovenou trpkou pravdou „Vymenili
sme osobnosti za celebrity“ sa
účastníci zhodli, hoc neradi.
Súčasťou konferencie bola aj
radostná udalosť – krst publikácie Kroky slov z Kolokvia o živote

a diele prof. PhDr. Andreja
Tušera, CSc. Študentmi obľúbený
pedagóg a ostrieľaný veterán slovenského novinárstva
bol osobnosťou večera. Kniha
pokrstená vínom si ihneď našla
niekoľko priaznivcov, ktorým ju
pán profesor ochotne podpísal
aj s venovaním.
Veľká aula sa vyprázdnila až
v podvečerných hodinách, keď
sa hostia presunuli k ďalšiemu
kultúrne hodnotnému bodu dňa.
Program pokračoval slávnostným otvorením výstavy foto-

grafa Martina Vrabka v Galérii
Karola Kállaya Fakulty masmédií
PEVŠ. Fotografie známych tvárí
môžete vidieť v priestoroch školy
na Tematínskej v Petržalke.
Medzi nimi si našla miesto aj
nová študentská fotografia
mesiaca. Jej autorom je študent
fakulty masmédií Tomáš Mišura.
Večer končil v sprievode vážnej
hudby a symbolickej čaše vína.
Len máloktorá akademická pôda
sa môže pochváliť skutočnosťou,
že po nej v jeden deň kráčalo
toľko osobností.
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Zakladateľ kníhkupectva
Martinus prednášal
na PEVŠ

Slávnostná imatrikulácia prvákov
fakulty masmédií
Text: Michaela Husárová | foto: Peter Kubaľák

Text a foto: Katarína Vaneková

Začínal v detskej izbe s jedinou knihou programovania, ochotnými spolužiakmi a nechuťou písať domáce
úlohy. Dnes je z neho úspešný podnikateľ. Michal Meško, zakladateľ portálu Referáty.sk a Martinus.sk
prijal pozvanie na pôdu PEVŠ, aby študentom ukázal, že úspešne podnikať sa dá aj na Slovensku.
Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy usporiadala prednášku
a diskusiu s úspešným mladým manažérom
a podnikateľom Michalom Meškom. Cieľom
prednášky bolo ukázať, že na podnikanie netreba veľa, iba mať originálny nápad, vášeň
pre to, čo robíte a odvahu. Meško prezradil
niečo aj o zakladaní populárnej databázy Referaty.sk a o úplnom začiatku internetového
kníhkupectva Martinus.sk.
Kariéru začal ešte na strednej škole. Zverboval spolužiakov, ktorí mu dali ochotne opísať
školské práce a pokúsil sa naprogramovať
stránku, na ktorej by ich bolo možno stiahnuť a inšpirovať sa nimi. Tak vznikol portál
Referáty.sk, ktorý neskôr, vďaka jeho veľkej
popularite a návštevnosti, odkúpil Atlas.sk.
Idea internetového kníhkupectva prišla
spoločne so zakladaním úspešného študentského portálu.

„Mal som taký nápad, že k referátu o knihe
by sme mohli pridať aj odkaz na stránku,
kde by si študent knižku mohol aj zakúpiť,“
vraví Meško. Zašiel s ponukou za vtedajšími majiteľmi martinského kníhkupectva
a tak sa zrodil Martinus.sk. Predaj kníh cez
internet začínal veľmi pomaly, no oplatilo sa
mu udržovať tento projekt pri živote. Dnes
je Martinus jednotkou medzi slovenskými
internetovými kníhkupectvami, má päť kamenných predajní a svoju pôsobnosť začína
rozširovať aj do Českej republiky.
„Biznis je biznis, ale treba pri tom ostať
ľuďmi,“ komentuje svoju stratégiu Meško
a dodáva, že podnikateľom sa môže stať každý, len si treba nájsť vlastnú cestu a sústrediť
sa na to, aby sme pri podnikaní tvorili viac
hodnotu ako peniaze.

Dňa 12. novembra 2013 sa konala imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia
fakulty masmédií. Slávnostný
sľub zložili v budove Paneurópskej vysokej školy na Tematínskej
ulici v priestoroch Veľkej auly.
Podujatie o trinástej hodine
otvorili úvodné fanfáry, počas
ktorých členovia orgánov
riadenia fakulty zaujali miesta.
Program viedol prodekan fakulty
pre magisterské štúdium PhDr.
Richard Keklak PhD., po ktorého
úvodných slovách nasledoval príhovor dekana fakulty masmédií
prof. PhDr. Jozefa Leikerta, PhD.,
Litt. D. a prorektorky pre výskum,
vedu a grantovú politiku doc.
JUDr. Vlasty Kunovej, CSc.
Počas slávnostného aktu dekan
odovzdal prvákom Imatrikulačný
list, ktorého prijatím potvrdili
pôsobenie na PEVŠ a zložili
sľub svojej alma mater. Každý
študent dostal aj čerstvé jablko
ako symbol poznania. Nechýbali
ani ďakovné slová študentov, za
ktorých sa z prvého ročníka prihovorili Karel Pojtinger a Anabela
Mikušiaková.

Záverečnými slovami prodekan
ukončil oficiálnu časť Slávnostnej
imatrikulácie, po ktorej nasledoval program študentov druhého
ročníka fakulty masmédií. Na
začiatok pre prvákov pripravili
krátky kultúrny program v podobe spevu Michaely Škorupovej
a Daniela Kapitána.
Po vystúpení, ktoré zožalo
u publika veľký potlesk, nasledovalo hudobné video. Autormi
boli „masmediálci“ pod vedením
študentov Martina Tomčányiho
a Terezy Svatoňovej. Projekt,
ktorý spoločne vytvorili, mal
u mladších spolužiakov obrovský úspech. Martin odovzdal
zástupcovi prvého ročníka fakľu
ako symbol kreativity a spolupráce medzi jednotlivými ročníkmi
fakulty.
Posledným bodom programu
Slávnostnej imatrikulácie bol
workshop s Michalom Tvarožkom. Témou prednášky bola
práca rozhlasového spravodajcu
a moderátora.

BraMUN na PEVŠ
Text: Anabela Mikušiaková

EURO JE KONKURENČNOU VÝHODOU SLOVENSKA

Autor: Martin Kridla, Adam Šebesta

Euro alebo koruna? Bolo prijatie novej meny správnym krokom? Kde sú dnes najväčšie slabiny Slovenska v Európskej únii? Aj takéto otázky odzneli
počas diskusie projektu „Speaking tours“ pred študentmi práva a ekonómie PEVŠ. Odpovedali Igor Barát a Richard Sulík.
Moderátor predstavil Igora
Baráta ako „Mr. Euro“. Vyštudovaný novinár pôsobil v rokoch
2007 až 2009 ako splnomocnenec vlády SR pre zavedenie
eura. Sám seba označuje ako
eurooptimistu.
Richard Sulík, vyštudovaný
matematik a ekonóm je dnes
poslancom NR SR. Považuje sa
za „eurorealistu“, prezentuje sa
ako „dobre informovaný eurooptimista“. V súvislosti s eurozónou a eurom vidí množstvo
vecí kritickejšie, no nemyslí si,
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že by Slovensko malo vystúpiť z
eurozóny a Európskej únie. Sám
bol zástancom zavedenia eura.
Domnieval sa, že pravidlá eurozóny platia pre všetky krajiny a
musia sa dodržiavať.
Barát vníma dnešné problémy
Slovenska ako problémy celej
eurozóny a Európskej únie. „Jednoznačne môžeme byť hrdí
na to, že euro je aj našou menou.“ Slovenská republika vôbec
ako prvý štát z východného
bloku zavŕšila všetky integračné
kroky smerom na západ a dnes
je členom NATO, Európskej únie,

Rady Európy a OECD. Z pohľadu
občana je však podľa Baráta
najdôležitejším míľnikom
integrácie vstup do schengenského priestoru. Ten priniesol
možnosť voľného pohybu osôb
bez hraničných kontrol.
Pre Sulíka je druhým dôležitým míľnikom zavedenie eura.
Vďaka jednotnej mene sú dnes
Slováci občanmi EÚ „prvej kategórie“. Sulík však dodáva, že je
otázne, za akú cenu, a ktorá generácia ju zaplatí najviac. O to
viac ho zasiahol fakt, že členské

krajiny ako Grécko dlhodobo
porušovali pravidlá a za svoje
záväzky neboli schopné ručiť.
Dnes preto Slovenská republika
musí ručiť za záväzky ostatných
členských krajín, dodáva Sulík.
Na záver podnetnej diskusie
sa hostia zhodli, že najväčšou
slabinou eura je jeho politický
základ. Do jednej eurozóny
vstúpili krajiny s rozdielnou výkonnosťou ekonomiky, čo môže
byť podľa spíkrov problém.

Dňa 3. – 5. októbra 2013 sa konal
simulovaný model zasadnutia
Organizácie spojených národov
BraMUN na akademickej pôde
Paneurópskej vysokej školy.
Projekt zorganizovali študenti
piateho ročníka fakulty práva
v spolupráci s akademickou obcou Paneurópskej vysokej školy
a študentmi organizácie Asociácia študentov medzinárodného
práva. Cieľom podujatia bolo
umožniť študentom vysokých
škôl okúsiť pocit byť súčasťou
Organizácie spojených národov,
zlepšiť svoj prejav, jazykové zdatnosti a prehĺbiť svoje znalosti
v oblasti medzinárodného práva.
Študenti boli v úlohe jednotlivých delegátov zastupujúcich
štáty v simulovanej Bezpečnostnej rade OSN, Komisii pre ľudské
práva a v Komisii pre odzbrojenie

a bezpečnosť. Jednotlivé delegácie sa skladali zo študentov
z Českej republiky, Maďarska,
Dánska, Rumunska a z iných
vysokých škôl na Slovensku.
Každý tím tvorili minimálne
dvaja ľudia a okrem vynikajúcej
skúsenosti mohli byť ocenení v troch kategóriách. Prvou
kategóriou bol najlepší rečník,
ktorú vyhral študent z Maďarska.
V druhej kategórii uspeli študenti z Paneurópskej vysokej školy
ako najlepšia delegácia, ktorá
zastupovala Rusko a najlepšieho
delegáta vyhral Čech, ktorý zastupoval Sýriu. Zaujímavosťou je,
že tento študent má v reálnom
živote skutočne korene v Sýrii.
Téma tohto simulovaného
stretnutia bola založená na reálnom konflikte, ktorý sa momentálne odohráva v Sýrii. Úlohou

bolo dohodnúť sa a prijať
rezolúciu na vyriešenie problému, ktorý je daný a samozrejme, pokúsiť sa riešiť priebežné
problémy. BraMUN bol úspešný,
keďže sa prijali až dve rezolúcie.
Za posledné simulované modely
zasadnutia OSN neboli prijaté
buď žiadne rezolúcie a vec ostala
aj naďalej otvorená, alebo bola
prijatá jedna rezolúcia.
Pre študentov bolo pripravené
občerstvenie, formálne aj neformálne večere, lobbying a mnoho
ďalšieho. Čo z toho ovplyvnilo
výsledok a rezolúcie a čo nie,
zostáva aj naďalej otázne a túto
otázku nechávame otvorenú.
Jedno je však isté. Tento ročník
bol prvým, ale určite nie posledným simulovaným modelom zasadnutia Organizácie spojených
národov na Slovensku.

Podpora
pre mladých
spisovateľov
Text: Zuzana Komárová

Pre všetkých nádejných
a najmä mladých spisovateľov
je tu nová možnosť podpory
vydania kníh. Ministerstvo
kultúry spolu so Stredoeurópskou nadáciou a spoločnosťou
Slovnaft pripravilo grantový
program Pro Libris, v ktorom
sa o finančný grant môžu
uchádzať autori do 35 rokov.
V rámci neho rozdelia uchádzačom celkovú sumu 50
000 eur. Uzávierka podávania
žiadostí je 15. decembra 2013.
Viac informácií nájdete na
weboch cef.sk a culture.gov.sk.
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RICHARD SULÍK:
SOM EUROREALISTA

Vyrastal a študoval v Nemecku. Po nežnej revolúcii prišiel na Slovensko podnikať a reformovať daňový systém.
Vyštudovaný fyzik a ekonóm o sebe tvrdí, že je eurorealista. On sám si však pod tým pojmom predstavuje „dobre
informovaného eurooptimistu“. V Aule Odeon Fakulty práva PEVŠ na pozvanie študentov diskutoval na tému
„Euro ako konkurenčná výhoda Slovenska“. Poslanec NR SR, Ing. Richard Sulík.
Nie je vám ľúto za kreslom
predsedu NR SR?
Predsedom NR SR som bol rád.
Na druhej strane, netúžim byť
predsedom za cenu hlasovania
za také „svinstvo“, akým je trvalý
euroval. Vopred sme to vyhlásili.
Bolo to v rozpore s koaličnou dohodou. Hoci koaliční partneri na
mňa tlačili, ja som za cenu straty
postu predsedu NR SR odmietol
podporiť trvalý euroval.

vystúpilo z eurozóny, Európa by
bola dnes v oveľa menšej kríze.

Kde dnes vidíte najväčšie
slabiny eura?
Nedodržiavajú sa pravidlá eurozóny. Okrem toho je tu aj ďalšia
slabina – jednotná úroková
sadzba (aktuálne vo výške 0,25%,
pozn. red.). Na prvý pohľad
sa môže zdať, že to je dobré.
Peniaze sú lacné a podporuje to
investície. No pozor. Investuje
sa do nezmyslov a poškodzuje
to severné členské štáty. Ak sú
peniaze lacné, aj úroky na sporiacich účtoch sú nízke. Zodpovední
ľudia, ktorí si šetria, sú znevýhodňovaní. Úročenie ich financií
je reálne negatívne. V jednej
mene nedokážete mať dve alebo
tri rozdielne úrokové sadzby.
Nemôžete dlhodobo spojiť dve
krajiny ako Nemecko a Grécko.
Odlišnosti sú veľké. Ak by Grécko

Bude tu o 15 rokov Národná
banka Slovenska?
Bude a asi v tej istej funkcii ako
dnes. Bude pravdepodobne
vykonávateľom rozhodnutí Európskej centrálnej banky. Systém
európskych národných bánk má
svoj zmysel a ja ho nekritizujem.
Pokiaľ bude existovať euro, tak
Národná banka Slovenska bude
rýdzo vykonávateľom. Pokiaľ
by došlo k zavedeniu vlastnej
národnej meny, bude to opäť
aj samostatná emisná banka.
Opakujem však, že vystúpenie z
eurozóny by bolo veľkou chybou
pre Slovensko. Národná banka
Slovenska je jedna z mála inštitúcií, ktorá dobre fungovala do
zavedenia eura. Platí to aj dnes
a nemám obavu, že by to tak
nemalo byť v budúcnosti.
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KTO JE RICHARD SULÍK?
Richard Sulík je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
a predseda politickej strany Sloboda a solidarita. Narodil sa
v roku 1968 v Bratislave. Študoval na Technickej univerzite v
Mníchove, na Univerzite Ludwiga Maximiliana v Mníchove a na
Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Ste eurorealista. Máte v Európskej únii kolegu, s ktorým si
na túto tému dobre rozumiete?
Niekoľko. Najmä Frank Schaeffler
z nemeckej Freie demokratische
Partei je moja dobrá duša. Ďalej
sú mi blízki ľudia z nemeckej
politickej strany Alternative für
Deutschland, ktorá sa v posledných voľbách tesne nedostala do
parlamentu. Nepoznám však veľa
ľudí mimo Nemecka. Parciálne
sa zhodujem s Nigelom Farrageom. Rozumieme si v otázke
nezmyselnej politiky míňania. Na
druhej strane máme rozdielny
názor na zotrvanie v Európskej
únii. Nigel je za odchod Veľkej
Británie z Európskej únie. S tým
však ja nesúhlasím. Za dnešných
okolností by to bolo pre Slovensko nebezpečné. Rovnako
v prípade odchodu z eurozóny
ako aj odchodu z Európskej únie
samotnej.

Autor: Martin Kridla, Adam Šebesta
Foto: Tomáš Schiller

Čo radíte študentom v dnešnej
dobe? Asi je trochu iná ako za
vašej mladosti?
Vôbec si nemyslím. Veľká nezamestnanosť bola aj pred 15
rokmi. Absolventovi strednej školy radím premyslieť si, či mu má
dať vysoká škola hlavne diplom
alebo aj vzdelanie. Ak potrebuje
iba diplom na účely podnikania, odporúčam mu si dokončiť
vysokú školu. Existuje množstvo
administratívnych prekážok, kde
sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Keď ho človek nedokončí
v mladom veku, je oveľa ťažšie
dokončiť ho neskôr. Ak však
absolvent strednej školy chce,
aby ho škola niečo naučila,
odporúčam sa pozrieť na školy
v zahraničí. Ak chce študovať na
Slovensku, môže využiť študijné
programy typu Erasmus. Aby
som to zhrnul, v prvom prípade
odporúčam vybrať si čo najväčšiu zašívačku, v druhom prípade
treba zohľadniť výsledky školy,
umiestnenie v rankingu a uplatnenie absolventov.

like | paneuropa news

Beánia PEVŠ:

Skvelý line-up a zmeny v Študentskom klube
Rečnil rektor, ale aj odchádzajúci prezident Študentského klubu Andrej
Šebesta. S Paneurópskou vysokou školou sa lúčili piataci, pre ktorých bola
tohtoročná beánia posledná. Priestory Majestic Music Clubu praskali vo
švíkoch, ľudia tancovali na Lavagance a rappovali s chlapcami zo 4D. Problém
vznikol paradoxne pri odchode domov.
Otvorenie sa už tradične posunulo na desiatu hodinu, dovtedy
zvyknú byť podobné podujatia
takmer vyľudnené. Okrem desiatok biletárov ste mohli vidieť iba
zástupcov školy alebo nadšencov, ktorí si podobné momenty
užívajú od začiatku. Oficiálne
otvorenie nastalo krátko po
desiatej večer. Rektor PEVŠ prof.
JUDr. Ján Svák, DrSc. poďakoval
Andrejovi Šebestovi za prácu
Študentského klubu a vyzval študentov, aby si tohtoročnú beániu
užili. Šebesta ohlásil svoj odchod
a slovo dal Jakubovi Buzovi.
Štafetu svojho predchodcu preberá s veľkými plánmi: „Mojou
ambíciou je nielen nadviazať a
pokračovať v skvelo rozbehnutej
robote predošlého prezidenta,
ale ďalej rozvíjať aktivity klubu.
Budem robiť všetko pre to,
aby klub organizoval úspešné
študentské akcie a staral o
kvalitný študentský život. Za
hlavný cieľ si kladiem prepojenie
štúdia s praxou, budem snažiť
rozbehnúť projekty, prostredníctvom ktorých jednotlivé fakulty
zabezpečia svojím najšikovnejším
študentom možnosť pracovať vo
svojom odbore ešte pred dovŕšením štúdia.“
Študenti vzali slová rektora za
svoje a atmosféra v publiku
bola vynikajúca. Ľudia sa bavili
a spievali, sem-tam vás niekto
oblial alebo stúpil vašej priateľke
na nohu, to sú však štandardné
klubové situácie. Hip-hop má
naozaj úžasnú silu. 4D ľudí úplne
paralyzovalo a odrazu bola z
väčšiny slušná skupinka raperov.
Človek sa cítil nesvoj, ak nevedel
texty legendárneho kvarteta
spamäti.
Chlapci z Lavagance zneli popri
4D ako dokonalá alternatíva
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a milovníci rocku/jazzu/klasickej hudby si určite prišli na
svoje. Zmes U2, Depeche Mode
a miestami Pink Floydu znela
slušne. Neskákalo sa možno tak
ľahko ako na kvarteto mladých v
teplákoch, ale hudba Lavagance
mala život a určitý svojský, no
vydarený štýl jej nemožno ubrať.
Všetko bolo výborné až na
odchod z klubu – asi tak znelo
hodnotenie mnohých účastníkov
udalosti roka. Po polnoci zavládol v šatni Majesticu chaos, pretože dve pracovníčky nezvládli
nápor účastníkov. Nie je predsa
normálne, ak niekto argumentuje deň po akcii na Facebooku,
že si „požičal cudzí kabát, lebo
ten jeho mu už niekto vzal“. Na
prvý pohľad vtipné, ale s takou
argumentáciou radšej nevychádzať na povrch... O vyjadrenie
ku kritike niektorých študentov
sme požiadali aj Andreja Šebestu.
„Ďakujem všetkým za účasť, ľudia
boli skvelí, verím že sa všetci
zabavili, line-up sme starostlivo
pripravovali a myslím, že tento
rok bol najlepší zo všetkých
beánií. Samozrejme, vnímam aj
kritiku, veľmi ma mrzí, čo sa dialo
v šatni. Zodpovednosť nesie v prvom rade prevádzkar. Je to pre
nás ponaučenie a do budúcna
urobíme všetko preto, aby sa
podobná situácia neopakovala.“
Jedna z najlepších beánii v
histórii PEVŠ tak mierne utrpela
na svojom imidži. Nevadí, ako
rapovali chalani zo 4D: Hej, vieme, vieme, vieme, o-ou, vieme,
vieme, o-ou, vieme, vieme. Všetci
vieme, odkiaľ sme a kedy, kde,
stali sa nám veci, ktoré už nezmeníme. My to vieme, vie-vieme, vieme, vie-vieme. A budúci
rok, už s kabátmi, nezdrhneme.

Text: Adam Šebesta
foto: archív Študentský klub

like | vianočná súťaž

Si študent PEVŠ? Máš nárok na skvelý darček!

Magazín Like má pre vás opäť štedrú vianočnú nádielku. Stačí poslať
mail na like.magazin@paneurouni.com do 23.12.2013. Žrebovanie bude
prebiehať v rovnaký deň a mená víťazov nájdete na našej facebookovej
stránke – facebook.com/likemagazin. Výhercovia si budú môcť ceny
prevziať osobne na fakulte masmédií (Tematínska 10). Šťastné a paneurópske želá váš Like!

5x Jazykový kurz angličtiny
Callanovou metódou
1x Jazykový pobyt v zahraničí
na jeden týždeň kdekoľvek na svete

V cene je zahrnuté vyučovanie cudzieho
jazyka, učebnice, ubytovanie v hosťovskej
rodine, strava podľa katalógu v závislosti od
destinácie, registračný poplatok.
Cenu v hodnote 1000 eur venovala spoločnosť
EF Jazykové pobyty.

Naučte sa cudzí jazyk rýchlo a efektívne.
Kurz v hodnote 110 eur venovala jazyková
škola Volis Academy sídliaca na Štefánikovej
ulici v Bratislave.

3x Jazykový kurz nemčiny

Naučte sa cudzí jazyk rýchlo a efektívne.
Kurz v hodnote 90 eur venovala jazyková
škola Volis Academy sídliaca na Štefánikovej
ulici v Bratislave.

3x Jazykový kurz francúzštiny

Naučte sa cudzí jazyk rýchlo a efektívne.
Kurz v hodnote 90 eur venovala jazyková
škola Volis Academy sídliaca na Štefánikovej
ulici v Bratislave.

1x Vytlačenie
záverečnej práce do 24 hodín +
hrnček
Tlačiareň S-print
sídliaca v budove
školy na Tematínskej venovala
do súťaže najhorúcejší zo svojich
produktov, ktorý
„zachraňuje životy“
študentov – vytlačenie záverečnej
práce do 24 hodín.
K cene patrí aj hrnček s logom školy
alebo s obrázkom
podľa vlastného
výberu.

3x Jazykový kurz španielčiny
1x predplatné Forbes

Ročné predplatné slovenskej edície prestížneho biznis magazínu Forbes.

Naučte sa cudzí jazyk rýchlo a efektívne.
Kurz v hodnote 90 eur venovala jazyková
škola Volis Academy sídliaca na Štefánikovej
ulici v Bratislave.

1x Konzumné v Cocoloco
1x CD Walter Schnitzelsson Fever

Nový album slovenskej rock n rollovej kapely
Walter Schnitzelsson vyšiel iba nedávno a vy
máte jedinečnú možnosť získať ho. Walter
Schnitzelsson sa objavili v Hudbe mesta, kde
hrali na Hlavnej stanici, predskakovali Peteovi
Dohertymu a s novým albumom opäť vstupujú do povedomia verejnosti. Užite si desať
songov kvalitnej muziky.

1x kniha: Martin Kasarda
Posledná večera a iné radosti

Kniha pedagóga fakulty masmédií a postmoderného spisovateľa Martina Kasardu zahŕňa
sedem poviedok plných sarkastického jazyku,
čierneho humoru, ale i kontrastmi vysokej
kultúry, erotiky, mágie, násilia, náboženstva a
momentov nášho bytia spojených s kladením
si existencialistických otázok, prítomnosťou
neurčitosti a neistoty. V knihe nájdete aj
pôvodnú verziu poviedky Posledná večera, tak
ako kedysi vyšla v pôvodnom znení a vyvolala
búrlivú diskusiu o slobode slova a jej hraniciach. Podpísanú knihu do súťaže venoval sám
autor.

Konzumné vo výške 50 eur venoval
cocktailbar COCOLOCO. Štýlový cocktailbar ponúka široký
výber cocktailov, hudobnú produkciu a otváraciu dobu do
skorých ranných hodín počas celého týždňa. Nájdete ho
v starom meste na Nám. SNP 1. Viac
informácií na www.cocoloco.sk.

1x Kniha Labrang
svet tibetského kláštora

Kniha Labrang – svet tibetského kláštora je osobnou výpoveďou autora textu Martina Slobodníka a fotografa Pavla
Breiera o jednom z najväčších tibetských buddhistických
kláštorov, ktorý mnohokrát navštívili. Čitateľovi približuje
tibetský buddhizmus a kultúru na príklade konkrétneho
kláštora v etnicky zmiešanej oblasti severovýchodného
Tibetu, Amda, kde Tibeťania žijú spolu s čínskymi moslimami –
Chuejmi a Číňanmi. Ponúka pestrú mozaiku súčasného Tibetu,
jeho kultúry a náboženstva. Kláštor Labrang prešiel za posledných šesťdesiat rokov veľkými zmenami a kniha je pokusom
zachytiť svet Tibetu na rozhraní minulosti a budúcnosti. Svet,
v ktorom majú svoje miesto stáročia tradované obrady, ale aj
mnísi s mobilnými telefónmi a lamovia voziaci sa na terénnych autách.

Kozmetika: Ziaja Oliva
1x Voľné
parkovacie
miesto

5x Permanentka na akcie

Permanentku na voľné vstupy na všetky
oficiálne akcie PEVŠ počas letného semestra
2012/13 v nevyčísliteľnej cene venoval
Študentský klub PEVŠ. Zaži zábavu paneurópskych rozmerov!
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1x Billy Barman Modrý jazyk

Najnovšia štúdiovka od Billy Barman, na ktorej
nájdete aj songy ako Traja či Ľudožrút, môže
byť práve vaša! Kapela si už dávno získala
slovenské publikum. V poradí druhý album
pokrstili na konci novembra a jeden kus venovali aj do vianočnej súťaže magazínu Like.

Vyhradené parkovacie miesto pre
jedného študenta
PEVŠ počas letného
semestra 2013/14
pred budovou na
Tematínskej alebo
Tomášikovej ulici.
Cenu venovala
Paneurópska
vysoká škola n.o.

Tri z vás teraz môžu vyhrať balíček pleťovej kozmetiky Ziaja, v ktorom nájdete:
Ziaja Prírodný olivový krém
Ziaja Prírodný olivový krém – ľahká formula
Krémy obsahujú aktívnu zložku olivový olej. Je bohatým zdrojom vitamínu E, ktorému hovoríme aj vitamín mladosti, a
nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie výživy, hydratácie a ochrany pokožky.Prípravky
posilňujú prirodzenú lipidovú vrstvu pokožky a stimulujú proces jej obnovy. Pokožku dokonale hydratujú a majú vynikajúce
upokojujúce vlastnosti. Pôsobenie olív sa najvýraznejšie prejavuje na pokožke, ktorá je suchá, alebo normálna. Pozitívne
účinky vidieť aj v oblasti redukcie prvých vrások. Viac na: www.facebook.com/ziajask
Pravidlá súťaže pri výhre cien od EF jazykové pobyty a Volis Academy:
Výherca si kurz musí uplatniť do decembra 2014 v súlade s aktuálnou ponukou kurzov vo Volis Academy s.r.o. a Jazykové pobyty s.r.o. Musí sa
prispôsobiť termínom jazykových kurzov. Výhru si môže uplatniť mimo hlavnej sezóny po dohode s agentúrou EF, v dvojmesačnom predstihu.
Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať (neuplatniť) alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení
štatútu súťaže. Všetci súťažiaci zároveň súhlasia so zasielaním propagačných materiálov na mailovú adresu.
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like | osobnosť
text: Radovan Kopečný
foto: Martin Nedeliak, Peter Kubalák

Zuzana Ihnátová:

Nepripúšťala
som si možnosť,
že by sme zlyhali

20

Stála pri zrode nášho magazínu a doviedla ho tam, kde je dnes. Hoci je stále mladá,
jej rozmanitá životná cesta oplýva motivujúcimi zážitkami. Od vrcholového športu
cez štúdium v Amerike i na Slovensku až za pedagogickú katedru. Zakladateľka a prvá
šéfredaktorka Like magazínu Zuzana Ihnátová je dnes vedúcou Ústavu Mediálneho
centra a prezradila aj to, ako manažovať tvorivé osobnosti.
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Aká bola cesta od profesionálnej tenistky až do Mediálneho centra?
Tenis bol od malička súčasťou
môjho života. No po niekoľkých
vážnych zraneniach som sa rozhodla, že je čas budovať plán B,
ktorým bol prechod z profesionálneho tenisu na univerzitný.
Vďaka tenisovému štipendiu
som mohla vyštudovať vysokú
školu v Amerike v odbore komunikácia. Po návrate na Slovensko
som sa chcela vzdelávať ďalej
a rozhodla som sa pre štúdium
na Fakulte masmédií PEVŠ. Bola
som prekvapená jej úrovňou. Po
absolvovaní štúdia v zahraničí
som mala veľmi vysoké očakávania. Fakulta masmédií s prakticky orientovanou výučbou ich
naplnila.
Prednášate na fakulte masmédií okrem iného aj predmet
interkultúrna komunikácia.
Zužitkovali ste cestovanie
po tenisových turnajoch?
Určite áno. Počas výučby
hovorím veľa príkladov z praxe
a príbehov, ktoré som zažila.
Vďaka tenisu som niekoľkokrát precestovala celý svet a
zaujímavé skúsenosti mám aj zo
štúdia v Spojených štátoch. Sú
to zážitky, ktoré pomáhajú študentom lepšie pochopiť oblasť
interkultúrnych rozdielov.
Ako vznikol Like?
Bola som vtedy prváčka
na doktorandskom štúdiu.
Doktorka Hudíková za mnou
prišla s nápadom, ktorý vznikol
v Správnej rade – vytvoriť
študentský časopis. Oslovila ma,
či by som sa podieľala na jeho
založení.
Prečo ste to prijali? Tenis,
komunikácia, marketing, interkultúrna komunikácia, reklama... a zrazu viesť časopis?
Mám rada výzvy a Like bol jedna
z výziev, ktoré ma motivovali.
Nemyslím, že keď chcete viesť
ľudí k spoločnému cieľu, treba
hneď na začiatku rozumieť
všetkým detailom práce. Vždy
som za svoju silnú stránku považovala fakt, že dokážem ľudí
motivovať a doviesť ich
do cieľa, a tým bolo založiť
úspešný študentský časopis.
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Aké to bolo stáť pri zrode
nášho magazínu?
Pamätám si prvé stretnutie.
Bolo to v Mediálnom centre,
v zadnej v miestnosti, kam prišlo
okolo štyridsať nadšencov.
Na začiatku sme nemali vôbec
nič a všetko sme tvorili úplne
od nuly. Nevedeli sme, ako sa
časopis bude volať, koľko bude
mať strán, aké bude mať rubriky,
akým spôsobom budeme ako
redakcia fungovať. Na prvom
stretnutí som si zadaniami
vyfiltrovala ľudí, ktorí prišli
s úmyslom tvrdo pracovať.
Ďalších som vyberala cielene,
keď som sa dozvedela, že sú na
fakulte a sú šikovní. Som dohodnutá s pedagógmi na tvorivých
predmetoch, aby sledovali
študentov aj z pohľadu tvorby
pre Like. Tento proces začíname
už pri prijímacích pohovoroch.
Už vtedy si značíme študentov,
ktorí nás zaujmú v kontexte
ďalšieho využitia nielen pre Like,
ale aj pre ostatné aktivity, ktoré
podporujú dobré meno školy.
Dokázali ste manažovať
vyše tridsať ľudí k tomu, aby
pracovali zadarmo a kvalitne.
Nebáli ste sa tejto výzvy?
Nikdy som si nepripúšťala možnosť, že by sa nám nepodarilo
časopis rozbehnúť. Nepripúšťala
som si ani možnosť, že by sme
zlyhali. Stále som sa pozerala
len dopredu, aký bude ďalší
krok. Mala som pred sebou jasnú víziu, kam som chcela,
aby sa Like dostal.
Ale tridsať ľudí? Niektorí manažéri nevedia donútiť menšie
tímy, aby pracovali kvalitne za
peniaze.
Je to otázka motivácie. Niektorí
študenti už na prvom stretnutí
vedeli, do čoho idú, akú chcú
mať úlohu a že sa budú časopisu
venovať naplno. Oni sú zdravé
jadro, ktoré ostalo doteraz. Mojou úlohou bolo ich nasmerovať
správnym smerom. Boli tam aj
ľudia, ktorí došli, boli zvedaví
a nevedeli, čo od toho očakávať. Im bolo treba motiváciu
vytvoriť.
Máte motto pre manažérov,
ktorí by sa vami chceli inšpirovať?

Pristupovať ku každému členovi
tímu individuálne a dozvedieť
sa o každom čo najviac. Keď
človeka poznáte nielen po profesionálnej, ale aj osobnostnej
stránke, viete mu ponúknuť to,
čo ho naozaj motivuje. Základ
je prísť na to, o čom sníva, čo
má rád, čo mu ide i nejde, čo ho
nahnevá a poteší. Na základe
toho možno vytvoriť plán šitý
na mieru.
Ako ste sa cítili, keď vyšlo prvé
číslo?
Bola to veľká eufória. Docenila
som to najmä vtedy, keď som
zistila, že snahy o študentský
časopis už na škole boli niekoľkokrát a vždy zlyhali. Vtedy som
bola na seba a redakciu hrdá,
že sme to dokázali.
Napadlo by vám v šestnástich
s tenisovou raketou v ruke,
že raz budete viesť jeden z
najlepších vysokoškolských
časopisov na Slovensku?
Vôbec. Vtedy som mala úplne
inú predstavu o živote, môj život
bol naplnený tenisom a dúfala
som, že v osemnástich vyhrám
Wimbledon. Určite som nerozmýšľala nad tým, že budem
pôsobiť na akademickej pôde
a viesť študentský časopis.
Ako by ste pár slovami charakterizovali časopis Like?
Energia, mladosť, kreativita,
nápady, tímová práca.
Like nie je iba o novinárstve...
Like tvoria študenti od prvej
strany až po poslednú, od
písania článkov cez fotografie
až po grafiku. Je tu priestor
pre fotografov, grafikov, ale aj
ľudí z marketingu, pretože Like
ponúka inzertný priestor a je
aj výborným médiom internej
komunikácie. Skrýva omnoho
viac možností realizácie, ako by
sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Prínosom časopisu je aj to, že sa
ľudia z redakcie dostávajú
k pracovným miestam a stážam.
Napríklad prostredníctvom
našich partnerov. Taktiež prísť
na pracovný pohovor s kvalitnými ukážkami svojej práce už
počas štúdia, to posúva človeka
do úplne iných dimenzií. Najviac
ma potešilo, keď za mnou prišiel

jeden náš fotograf a povedal,
že získal prácu na základe fotografie, ktorú robil pre Like.
Niekto by mohol namietať,
prečo sa Like nezaujíma o veci
vonku, mimo školy?
Vždy tvoríme Like s ohľadom
na našich študentov. Samozrejme, sú pre nás dôležité aj súťaže
vysokoškolských časopisov, do
ktorých sa hlásime a sme v nich
úspešní, ale prioritou je naše
publikum. To reflektuje aj tvorenie obsahu. Mali sme niekoľko
ponúk na rozšírenie pôsobnosti
časopisu. Like chceli odkúpiť a
predávať na celom Slovensku,
pretože ho mnohí vnímajú ako
veľmi úspešné médium. Či už
ľudia z biznisu, inzerenti alebo
naši partneri. V celoslovenskom projekte by sme stratili
identitu magazínu Like, ktorého
primárnou cieľovou skupinou
sú študenti PEVŠ. Ak by sme sa
otvorili ostatným univerzitám,
dianie na našej škole by šlo do
úzadia. Prišli by sme o základný
dôvod, pre ktorý sa Like zrodil.
A teraz Like opúšťate...
Like opúšťam v tom zmysle,
že už nebudem viesť časopis
z pozície šéfredaktorky. Už nie
som študentkou PEVŠ, stojím
na druhej strane katedry.
Nemyslím, že by bolo vhodné,
aby som ako pedagóg viedla
študentský časopis. Treba si uvedomiť, kedy je čas skončiť.
V najlepšom treba prestať. Pozícia Like je vynikajúca. Patríme
medzi popredné vysokoškolské
časopisy na Slovensku. Magazín
odovzdávam v dobrej kondícii, ale určite s potenciálom
na ďalšie zlepšovanie, ktoré
nechávam na nový tím okolo
nového šéfredaktora Radovana
Kopečného. Ja sa presúvam do
pozície odbornej konzultantky
časopisu.
Spomínate si na nejaký zážitok
z obdobia príprav Like?
Zážitky smerujú k stresu, ktorý
vzniká tesne pred uzávierkou,
keď držíme spolu ako tím.
Úlohu, ktorú, aj keď nebudem
šéfka Like, si chcem nechať, je
zobúdzanie nášho grafika Jakuba ráno o siedmej po prebdenej
noci. Vždy mu volám na pevnú

Kto je Zuzana Ihnátová:
Zakladateľka magazínu like absolvovala bakalárske štúdium na Columbus State University v
Georgii v USA v odbore Komunikácia. Po magisterskom štúdiu na Fakulte masmédií PEVŠ pokračovala na treťom stupni ako doktorandka v odbore
Masmediálne štúdiá. Vtedy založila Like magazín
PEVŠ a do doby obhajoby dizertačnej práce bola
jeho šéfredaktorka. Počas jej pôsobenia získal
Like striebro v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero
2012 a niekoľko ponúk na odkúpenie a transformovanie na celoslovenský študentský magazín.
Ako vedecko-výskumná pracovníčka v oblasti reklamy prednášala v Turecku, Španielsku, Rakúsku
a v Českej republike. Vo výskumoch sa zameriava
na vplyv kultúrnych faktorov v reklame.
Jej manažérska prax zahŕňa napríklad športový
manažment pre tenis a marketingový manažment v hoteli Crowne Plaza. V súčasnosti
pôsobí ako pedagogička a vedúca Ústavu Mediálneho centra PEVŠ. Je vydatá a má jedno dieťa.

linku, lebo mobil mi nedvihne
ani po niekoľkých zvoneniach.
So zalepenými očami zapracováva posledné pripomienky
pred tlačou. Týchto situácií bolo
neúrekom, keď sme sa stretli
u niekoho na byte a doťahovali posledné detaily, aby sme
stihli tlač nastavenú presne na
minútu. Každoročným zážitkom
je tradične aj spoločná cesta do
Zvolena na súťaž Štúrovo pero.
Ale PEVŠ neopúšťate. Ostávate
ako vedúca Ústavu Mediálneho centra.
V prvom rade pôsobím ako pedagogička na fakulte masmédií.
Učím predmety z oblasti marketingu a interkultúrnej komunikácie. Moje kompetencie vedúcej
Ústavu Mediálneho centra sú
v súlade s jeho doterajšou pôsobnosťou. Za cieľ si stanovujem
zefektívniť výučbu v Mediálnom centre, ktorá bude viesť
k spokojnosti študentov, ale aj
pedagógov. Mediálne centrum
je praktická platforma, ktorá
poskytuje priestor pre kvalitnú
praktickú výučbu. Z pohľadu
fakulty masmédií je zameranie
štúdia na prax kľúčové. Podporujem výučbu teórie, ale ak nie
je naviazaná na prax a výsledky,
stráca pointu. Prepojenie teoretických predmetov s praktickými v Mediálnom centre je

ideálna kombinácia. Môžem to
porovnať so štúdiom v zahraničí,
kde je toto prepojenie štandard, no na Slovensku väčšinou
absentuje.
Opäť ste manažérkou tvorivého tímu. Viedli ste Like a
teraz Mediálne centrum. O pár
rokov budete mať na starosti
vlastnú televíziu?
Nemyslím si o sebe, že som kreatívny človek, no moje schopnosti spočívajú v organizovaní
práce. Napriek tomu, že sa pohybujem v kreatívnych oblastiach
a vediem tvorivých ľudí, ktorí
často potrebujú nasmerovať.
Tam vidím svoj prínos. Či budem
niekedy viesť vlastnú televíziu,
teraz ťažko povedať. Momentálne moju myseľ zamestnáva
v plnej miere Mediálne centrum.
Aké s ním máte plány?
Predtým, než posunieme
Mediálne centrum dopredu,
musíme si poupratovať to, čo tu
máme teraz. Nedostatky, ktoré
napriek všetkým svojím pozitívam Mediálne centrum má,
potrebujeme zminimalizovať.
Potom sa zameriame na pozitíva
a potiahneme ich dopredu.
Tím vytvorený okolo Mikiho
Gucmana je zárukou kvality, na
ktorej plánujem stavať. Dôležité
je najmä rozdelenie kompetencií

a vzájomná dôvera.
Žena vo vedúcej pozícii –
šéfredaktorka, pedagogička,
vedkyňa, manažérka vo svete
mužov filmárov, novinárov,
kreatívcov. Muselo to byť
ťažké presadiť sa.
Keď som začala prednášať, veľa
študentov mi hovorilo a dodnes
hovorí, že pôsobím veľmi mlado
na svoj vek. Ľudia si potom
myslia, že nemám požadované
kompetencie, majú tendenciu
podceňovať moje vedomosti
a znalosti. Vždy som sa snažila
vytvoriť si kredibilitu na základe
toho, čo naozaj viem, a nie toho,
ako vyzerám. To je aj otázka
pôsobenia v akademickej obci,
kde musím okolie o to viac
presviedčať, že som na určitých
pozíciách na základe mojich
schopností a zručností. Myslím,
že najlepšie za mňa hovoria
reálne výsledky. Napríklad Like.
Práve na magazíne Like bolo
úžasné, že som štyrikrát do roka
mala konkrétny výsledok svojej
práce.
Čo robí manažérka tvorivých
tímov vo voľnom čase?
Snažím sa udržiavať fyzicky fit,
pravidelne cvičím. Ak je človek
vo fyzickej kondícii, je psychicky
odolnejší, čo je pri vedení ľudí
dôležité. Mentálne ma najviac

Na začiatku sme
nemali vôbec
nič a všetko sme
tvorili úplne od
nuly

nabije energiou čas strávený
s rodinou. Obľubujem sobotné
doobedia, keď nemusím učiť
a môžem si s dcérou a s manželom spraviť pyžamovú párty
a byť v pyžame až do obeda.
Študenti vás majú radi aj napriek tomu, že ste prísna
a nedávate známky zadarmo.
Myslím si, že oslovujem študentov, ktorí majú záujem na sebe
pracovať. Nikdy som sa netajila
tým, že študenti, ktorí sú ambiciózni a šikovní, sú mi sympatickí. Sú to presne tí, ktorí sú radi,
ak ich pedagógovia posúvajú
ďalej a majú na nich náročné
požiadavky. Rozumejú, že len
tvrdou prácou môžu dosiahnuť
svoj cieľ. Súkromná škola dáva
možnosť individuálnej spolupráce so študentmi.
PEVŠ sa otvára zahraničiu.
Ako odborníčka na interkultúrnu komunikáciu, myslíte si,
že je to vhodný priestor?
Priestor je vždy, keď je vôľa sa
učiť a pozitívne brať ohľad
na rozdiely. Odlišnosti by sme
nemali vnímať negatívne. Dôležité je, aby sme sa ich najskôr
snažili pochopiť a rešpektovať.
Potom dokážeme prispôsobiť
svoju komunikáciu tak,
aby výsledok interakcie alebo
spolupráce bol pozitívny.
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biť v médiách. Nebudem klamať,
chcem byť súčasťou šoubiznisu.
Herectvo ma úplne pohltilo.
Neberiem to ani ako prácu, ale
skôr ako vášeň.

Natália Germániová:
„Nebudem klamať, chcem
byť súčasťou šoubiznisu“

Text: Kristína Gáliková
Foto: Katarína Vaneková

Neverila, že by to mohlo vyjsť, ale osud jej hral do karát. Prišla na konkurz a spomedzi stovky uchádzačov si
tvorcovia seriálu Deň a Noc vybrali práve ju. Študentka fakulty masmédií a začínajúca herečka Natália Germániová
sama hovorí, že neberie veci príliš vážne.
Ako sa z obyčajného dievčaťa
stala herečka?
Jedného dňa som si všimla
v televízii upútavku na kasting
do nového slovenského seriálu.
Ponúkali možnosť novým tváram
a moja mama má tú vlastnosť, že
ma tlačí do nových vecí. Povedala mi, aby som si verila a skúsila
využiť príležitosť. Dala som na jej
slová a vyplatilo sa.
Stotožňuješ sa s postavou,
ktorú hráš?
Zo začiatku to bolo veľmi problematické, pretože som nevedela
24

skĺbiť osobný život a herectvo.
Občas som mala chvíľky, keď
som prišla večer domov a odrazu
som nevedela, ktorá z tých
dvoch postáv som. Našťastie,
čím častejšie som hrala, tým
lepšie som sa naučila oddeľovať
reálny život od života seriálovej
postavy. V seriáli hrám dievča,
ktoré je síce sebavedomé a má
vysoké ciele, ale nikdy nič nedotiahne do konca. Kto ma dobre
pozná, vie, že som pravý opak.
Ako ťa vníma tvoje okolie?
Neškatuľkujú ťa?

V začiatkoch som sa s tým stretla. Predsudky mali hlavne ľudia
v mojom okolí, ktorí ma osobne
nepoznali. A keďže sledovali
seriál, vytvorili si o mne nelichotivý obraz. Väčšina si myslela, že
na obrazovke vidia skutočného
človeka a nie fiktívnu osobu. Až
neskôr si uvedomili, že ide o vymyslený príbeh a musím hrať to,
čo mám v scenári.
Máš nejaké predchádzajúce
skúsenosti s hraním ?
Možno to znie ako klišé, ale
odmalička som snívala o tom,

že raz budem herečka. Rodina
a priatelia si zo mňa robili žarty,
neverili, že raz sa to môže stať.
Hoci na začiatku zo mňa rodičia
chceli mať doktorku, navštevovala som dramatický krúžok.
Moje prvé skúsenosti sa týkali
hlavne modelingu a účinkovania
v reklamách.
Prečo si sa rozhodla študovať
masmédiá?
V minulosti som už na jednej
vysokej škole študovala a na fakultu masmédií som sa rozhodla
prestúpiť, pretože chcem pôso-

Aké sú svetlé a tienisté stránky
tohto povolania?
Žiaden stereotyp. Každý deň sa
stretávam s novou situáciou, do
ktorej sa musím vžiť. Nie je to
klasická práca. Vďaka rolám, ktoré hrám, mám možnosť žiť životy
iných ľudí. Najlepší na všetkom je
kolektív. Ako plynul čas, vytvorili
sme skvelú partiu a nie iba s hercami, ale aj so štábom. Nie sme
iba kolegovia, ale priatelia, ktorí
si po natáčaní idú sadnúť na pohár vína. Menej svetlou stránkou
je čas, ktorého mám stále menej.
Keď mi štáb zavolá, všetko musí
ísť nabok.
Ako by si ohodnotila slovenské seriály a ich tvorbu? Sú to
skôr braky alebo hity?
Čo sa týka slovenskej produkcie,
myslím, že seriálov je zbytočne
veľa. Zhrnula by som to do
jednej vety. Slovenské seriály
sú odrazom našej spoločnosti.
Čiže to, po čom je najväčší dopyt,
sa bude aj vysielať, hoci je to
väčšinou brak. Ak projekt bude
mať dobrú sledovanosť a bude
prinášať peniaze, tak mediálna
politika bude založená na kvantite a nie na kvalite.
Aký by podľa teba mal byť
človek, ktorý chce preraziť
v mediálnej brandži?
V dnešnej dobe by mladí ľudia
mali byť cieľavedomí a mali by
vedieť, čo chcú v živote dosiahnuť. Na druhej strane by im
nemala chýbať trpezlivosť, pretože úspech sa nedostaví hneď.
Musíme rátať s tým, že každý
z nás je nahraditeľný, čiže o to
viac by sme sa mali snažiť a ostať
vytrvalí.
Máš osobné motto, ktoré ti
pomáha na ceste k úspechu?
Nerieš veci a nechaj všetkému
voľný priebeh. Ak by som mala
riešiť každú maličkosť, ktorá sa
okolo mňa deje, tak by som už
dávno skončila na psychiatrii.
Stíhaš školu a kariéru? Alebo
máš prichystané zadné dvierka, ako spraviť skúšky?

Keďže sme mali dva mesiace
pauzu a netočili sme, nemala
som so školou žiadny problém.
Výhodou je to, že mi schválili
individuálny plán, za čo ďakujem
kompetentným. Zadné dvierka,
žiaľ, nemám, takže mi neostáva
nič iné, ako sa učiť. Dúfam, že
moji spolužiaci budú mať pochopenie, keď ich budem otravovať,
že potrebujem poznámky z toho
a tamtoho predmetu.

Narástol počet tvojich nápadníkov, odkedy si sa stala
mediálne známou?
Veľmi to nepociťujem, pretože si myslím, že je to stále na
rovnakej úrovni. Sem-tam mi
niekto napíše, ale to absolútne
neriešim, pretože teraz nemám

čas na vzťah a dávam prednosť
iným veciam. Som spokojná, že
som single. Keď to príde, tak to
príde. Nemám však rada, keď si
dotyčný myslí, že keď má drahé
auto a outfit, tak s ním bez váhania pôjdem na rande.

A čo prichádzajúca popularita?
Neprichytila si sa pri tom, že ti
stúpa sláva do hlavy?
Všetko, čo sa momentálne okolo
mňa deje, nepovažujem za extra
veľkú popularitu. Nie som na
stránkach bulvárnych časopisov
každý deň, ani ma neprenasledujú paparazzi. Stále sa stretávam
s ľuďmi, ktorí ma poznajú dlhé
roky a ešte som sa nestretla
s názorom, že by som sa zmenila
alebo by sa zmenil môj postoj
k nim.
Podporuje ťa rodina v tom, čo
robíš alebo by ťa radšej videli
ako úspešnú právničku, alebo
doktorku v bielom plášti?
Rodičia ma vždy vo všetkom
podporovali. Keďže mama je
doktorka, tak si ma predstavovala ako jej nástupkyňu a občas
na túto tému do mňa dobiedza.
Moje rozhodnutie stať sa herečkou neľutujem a teším sa, že naši
pozerajú každú epizódu, čo ma
samú prekvapilo. Myslím, že to
už predýchali a chcú, aby som
robila to, čo ma bude baviť.
Ocitla si sa už na stránkach
bulváru?
Dvakrát. Prvýkrát sa o mne
písalo, keď som sa zúčastnila súťaže Miss Universe v roku 2011.
Kauza, ktorá sa riešila asi mesiac
spočívala v tom, že mi počas
priameho prenosu bolo vidno
spodnú bielizeň a o pár týždňov
na to si dala Dara Rolins rovnaké
šaty, ako som mala na Miss. Novinári sa okamžite chytili toho,
ktorej pristanú viac. Samozrejme,
Dara mala navrch, pretože ona
vraj vyzerala ako žena a ja ako
dieťa. Druhýkrát som sa objavila
v bulvári, keď porovnávali naše
platy, ktoré zarábame ako
seriáloví herci s platmi kardiochirurga.

25

like | aktívny život
Aký máš s bratom vzťah?
Od malička výborný. Vie, ako
hrám, aké sú moje plusy a
mínusy, takže pre mňa je najlepší
tréner, akého môžem mať.
Pred rokom ti operovali
koleno. Bolo ťažké dostať sa
naspäť do formy?
Mala som vážne zdravotné
problémy, pretože na začiatku
roka som mala mononukleózu.
Štyri mesiace som nehrala.
Potom som sa do toho postupne
dostávala, no nakoniec ma
začalo bolieť koleno, tak som
musela absolvovať vyšetrenia.
Najprv som sa dohodla s lekármi,
že ma budú operovať až mimo
sezónu, ale bolesti boli také
veľké, že som nemohla čakať
do konca sezóny. Operovali ma
minulý rok v júli. Keďže som
mala poškodenú chrupavku,
mohla som hrať až po približne
troch mesiacoch. Bolo to ťažšie,
keďže som úplne vyšla z tempa
a stratila som kondičku. Naplno
som začala trénovať niekedy
v januári tohto roka. Keďže
som približne sedem mesiacov
nehrala, stratila som aj svoj
svetový rebríček. Preto sa chcem
na budúci rok dostať v rebríčku
tam, kde som bola predtým.

Lenka Juríková:
Tenis je mojou
prioritou

Študuješ mediálnu
komunikáciu. Prečo práve
tento odbor?
Chcela som ísť študovať buď
manažment, alebo mediálnu
komunikáciu. Pre mediálnu
komunikáciu som sa rozhodla
aj preto, lebo mám na PEVŠ dve
kamarátky, takisto tenistky,
ktoré mi dali dobré odporúčania
na túto školu. Zároveň môžem
hrávať a trénovať s podporou
vysokoškolského športového
klubu Paneurópa, za čo som
veľmi vďačná.
Ktorý predmet ťa zatiaľ
najviac zaujal? Inklinuješ viac
k Mediálnemu centru alebo
k teoretickým predmetom?
Keďže mám individuálny študijný
plán, Mediálne centrum som
zatiaľ navštívila len raz. Čo sa
týka teoretických predmetov,
tak ma najviac zaujali Metódy
mediálnej tvorby. Ale myslím
si, že predmety v Mediálnom
centre ma budú baviť.
A pedagógovia? Sú k tebe
ústretoví?
Vyučujúcich budem musieť ešte
trocha spoznať. Ale zatiaľ mi
všetci vychádzajú v ústrety.

Ako stíhaš zápasy, tréningy
a štúdium?
Mám individuálny študijný plán
a ak nie som na turnajoch alebo
nemám tréningy, usilujem sa
pravidelne chodiť do školy. Inak
trénujem dvojfázovo každý deň
plus mám kondičné cvičenia.
Čomu by si sa chcela venovať
po škole?
Ešte som o tom neuvažovala.
Zatiaľ je pre mňa prioritou tenis,
pretože to ešte stále chcem
skúsiť na profesionálnej úrovni.
Samozrejme, aj kvôli tomu, že
som mala už minulý rok nejaké
zdravotné problémy. Dúfam, že
mi vydrží zdravie. V budúcnosti
viac inklinujem k trénerstvu, ale
baví ma aj štúdium, takže možno
to nejako spojím.
Počas doterajšej kariéry si
určite veľa cestovala. Ktoré
krajiny v tebe zanechali
najkrajšie spomienky?
Cestujem prevažne po Európe
a bola som aj v Amerike. Veľmi sa
mi páčia New York a Dubaj. Ten
je pre mňa spomedzi všetkých
miest asi najkrajší.

Čo je pre teba v živote
najdôležitejšie?
Som rodinný typ, takže na
prvom mieste je rodina. Ľudia
sa ma pýtajú, ako sa môžem tešiť
do Bratislavy, keď navštevujem
tak zaujímavé miesta. Do
Bratislavy sa veľmi rada vraciam,
už len preto, že tu mám rodinu
a priateľov.
Kto je tvojím vzorom?
V živote vzor nemám a čo sa týka
tenisu, tak sú to súčasné svetové
jednotky, ako je Serena Williams,
či Novak Djoković.
Máš okrem tenisu ešte
nejakého koníčka?
Keďže tenisu venujem skoro
všetok čas, veľa iných koníčkov
nemám. Ale milujem zvieratá,
hlavne psy. Keď som v Bratislave,
chodím do útulkov venčiť psov
alebo sa venujem svojmu psíkovi
doma.

Text: Barbara Štefániová
Foto: Katarína Vaneková,
Lenka Juríková

Aj napriek vážnym zdravotným problémom sa slovenská tenistka Lenka Juríková nevzdáva a stále má ambície
dostať sa medzi svetovú špičku. Trénuje s podporou vysokoškolského športového klubu Paneurópa. Nabitý
program jej nezabránil v tom, aby začala študovať. Prečo práve PEVŠ? A ako zvláda skĺbiť štúdium a popritom
aj náročný tenisový program? To všetko nám prezradila v rozhovore.
Prečo práve tenis? Venuješ sa
mu už odmalička?
Tenisu sa venujem asi od piatich
rokov. Mám o desať rokov
staršieho brata, ktorý s tenisom
začal ako prvý, keďže ho k tomu
otec priviedol. Ako malá som
s ním chodievala na tréningy.
Zapáčilo sa mi to a rozhodla som
sa, že aj ja budem hrať.
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Vnímala si tréningy ako
dôležité alebo skôr ako
zábavu?
Zo začiatku som to, samozrejme,
ako každé dieťa brala skôr ako
zábavu. Tenis ma bavil, takže
som postupne začala hrávať aj
turnaje, no k tomu, aby som sa
zlepšovala, som potrebovala
čoraz viac trénovať.

Kedy nastali tvoje prvé
úspechy?
Už ako trinásťročná som sa stala
reprezentantkou Slovenska.
Reprezentovala som Slovensko
medzi jednotlivcami, no hrávala
som aj v tímoch. V tímoch do
14 rokov sme boli majsterkami
Európy, v tímoch do 16 rokov
majsterkami sveta.

Tvoj brat je aj tvojím
trénerom...
Keď som bola menšia, venoval
sa mi hlavne otec a potom, keď
sa môj brat stal trénerom, staral
sa o mňa aj on. Nejaký čas som
trénovala bez nich, v Národnom
tenisovom centre pod vedením
iných, ale znovu som sa vrátila
k bratovi.
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IPčko už aj do vrecka
Priamo z kuchyne
Európskej únie

S prichádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu sme viac a viac zavalení rôznymi
volebnými plagátmi. Pre mnohých je Európsky parlament iba abstraktný pojem.
Pripravili sme pre vás zaujímavosti priamo z Bruselu.
Európska únia má bohatú
históriu. Zo šiestich
zakladateľských štátov
máme dnes už dvadsaťosem.
Rozhodovať o toľkých štátoch
si vyžaduje veľa pracovníkov,
ktorí sídlia hlavne v Bruseli
a Štrasburgu. Vďaka výhre
druhého miesta v súťaži
vysokoškolských časopisov
Štúrovo pero sme mali možnosť
nakuknúť priamo do kuchyne
EÚ v bruselskom Európskom
parlamente.
Aj europoslancov možno
vykázať
Majestátna budova obliata
slnkom s nadčasovou
architektúrou a s piatimi
hlavnými budovami prekonala
v jeden deň šestnásťtisíc
návštevníkov. Ročne ich je
približne tristotisíc. Každý
jeden návštevník musí prejsť
kontrolou podobnou tej na
letisku. Poslanci sú však od
týchto kontrol oslobodení
a cestu do priestorov absolvujú
niekedy aj po červenom koberci.
K rekordnému počtu zvedavcov
ešte prirátajme 766 poslancov
a ich asistentov. Vedeli ste,
28

že v plenárnej miestnosti
poslanci nesedia podľa krajín,
ale podľa politických strán?
A vlastne, momentálne
v Bruseli ani nesedia, lebo
plenárna miestnosť je už viac
ako rok kvôli statike uzavretá,
a preto sa všetky plenárne
zasadnutia konajú v Štrasburgu.
Na zasadnutie treba aj veľké
množstvo materiálov. Tie
sa prenášajú v zelených
škatuliach, ktoré pripomínajú
veľké kufre na náradie. Keď sa
poslanci dostavia do plenárnej
miestnosti, zasadnutie uvádza
tzv. uvádzač, ktorý je podľa
francúzskej tradície oblečený
v smokingu a na rukách má biele
rukavičky. Ak by sa poslanci
nevedeli zmestiť do kože, môže
ich z miestnosti aj vykázať, čo sa
neraz už stalo.
Na jednom vtipe sa smejú
trikrát
Na to, aby sa všetci poslanci
dohovorili, sú k dispozícii
prekladatelia. Európska únia
má 24 oficiálnych jazykov, do
ktorých sa pretkladajú všetky
dokumenty. Medzi nimi je,
samozrejme, aj naša rodná reč.

Text: Nika Mičechová
Foto: Nika Mičechová

Keď na tlmočníckej kabínke
uvidíte číslo devätnásť, zbystrite
sluch, pretože sa v nej tlmočí
práve do slovenčiny. Do kabínky
sa zmestia traja až štyria
tlmočníci. Najpoužívanejšie na
preklad sú tzv. oficiálne jazyky,
teda francúzština, nemčina
a angličtina. Ak prekladateľ
nepozná jazyk, v ktorom
poslanec hovorí, musí počkať na
preloženie do pracovného jazyka
a následne ho pretlmočí svojim
poslancom. Preto sa niekedy
stane, že na jednom vtipe sa sála
zasmeje aj trikrát.

reálne sa využívajú. Atmosféra
v priestoroch je veľmi príjemná.
Každý sa usmieva a zdraví. Na
niektorých chodbách sú dokonca
usporiadané rôzne umelecké
výstavy. Poslanecké kancelárie
sú vo výškových budovách,
odkiaľ majú krásny výhľad na
Brusel. Jednotlivé politické
strany majú svoje zasadacie
miestnosti. V plenárnej
miestnosti, ktorú poznáme
z televíznych obrazoviek sa
zväčša už len hlasuje za výsledné
opatrenia.

Vo svetle reflektorov
Pre informovanie verejnosti
o dianí a rozhodnutiach EÚ slúžia
v parlamente rôzne mediálne
štúdiá. K dispozícii je štúdio
na televíznu diskusiu, čítačka
a množstvo iných vymožeností.
Na používanie sa stačí dopredu
akreditovať a zarezervovať si
ich. Novinári ich môžu využívať
bezplatne. V blízkosti štúdií
má každý poslanec svoju
schránku, kam mu návštevníci
alebo kolegovia môžu hodiť
odkaz. Samozrejme, schránky
nie sú iba na parádu, ale

Zažite na vlastnej koži
Ak vás láka vidieť a zažiť
Európsky parlament, môžete si
dokonca vyskúšať stáž priamo
v ňom. Vybrať si môžete až
zo siedmich druhov. Niektoré
z nich sú dokonca platené, aby
pokryli náklady počas pobytu.
Prihlášku, informácie a termíny
podávania jednoducho nájdete
na internete. Ak sa vám to
podarí, zažijete na vlastnej koži,
čo znamená motto Európskej
únie „Zjednotení v rozmanitosti“.

Dobrovoľnícka online poradňa pre ľudí v psychickej núdzi
uviedla do obehu ďalšie štádium svojho projektu. Vďaka
novej aplikácii bude internetová doména www.ipcko.sk
dostupná aj vo vašich smartfónoch.
IPčko alias internetová poradňa.
Virtuálny priestor, kde človek
môže bez strachu vyjadriť
svoje trápenie a zdieľať ťažkosti v absolútnej anonymite, no
zároveň riešenie pre tých, ktorí
nemajú odvahu hovoriť o vlastných problémoch nahlas. Tím
dobrovoľníkov, medzi ktorými
pôsobia aj študenti psychológie
PEVŠ, ihneď reagujú na akúkoľvek
žiadosť o pomoc takmer dvadsaťštyri hodín denne. Dokážu
poskytnúť nielen psychickú
podporu, ale aj nasmerovať človeka správnou cestou a poradiť
mu, ako lepšie zvládať životné
prekážky.
Psychológ do vrecka
Pokroková technika a zápal mladých ľudí pre dobrú vec vyústil
do úžasného projektu, webovej
stránky na pomoc mladým v
životnej núdzi. Stačilo otvoriť
prehliadač, kliknúť na IPčko
a zveriť sa so svojím problémom.

Aby to bolo ešte jednoduchšie,
IPčko plánujú sprístupniť aj
v mobilnej verzii. Stačí vytiahnuť
z vrecka telefón a trápenie rozobrať s jedným z dobrovoľníkov.
Po otvorení aplikácie je dokonca
možnosť výberu, s ktorým z nich
sa chcete skontaktovať. „Chceli
sme byť prístupnejší čo najväčšiemu množstvu mladých a byť
tu pre nich naozaj kedykoľvek,“
hovorí Marek Madro, zakladateľ projektu a študent Fakulty
psychológie PEVŠ. „Smartfóny
máme stále pri sebe, dnes sa už
nimi dá aj platiť – tak prečo nie aj
riešiť problémy?“ Dobrovoľníci sú
priateľskí, ochotní poradiť a vždy
hľadať riešenie. Netreba mať
strach písať o akejkoľvek téme,
všetky správy chráni Etický kódex dobrovoľníka, ktorý zaručuje
anonymitu. O probléme diskutujete len s človekom, ktorého si
sami vyberiete. Podľa vyjadrení
viacerých členov tohto projektu sa niektorí mladí na stránku

Text: Michaela Husárová
Foto: archív Marek Madro

vracajú a dokonca našli medzi
dobrovoľníkmi ľudí, s ktorými
prežívajú nielen svoje trápenia,
ale aj radosti a úspechy. V reálom
živote sa vôbec nepoznajú, no
v tom virtuálnom sú si takmer
ako priatelia.

ľudia so svojimi problémami, starosťami a s tým, čo ich každý deň
trápi. Práve preto sme sa rozhodli vstúpiť do tohto priestoru, aby
sa necítili osamelí, a aby tu bol
pre nich niekto, kto je ochotný
ich počúvať,“ hovorí Marek.

Zrod projektu
Internetová poradňa vznikla
v júli 2012, na podnet študenta Fakulty psychológie PEVŠ,
Mareka Madra. Od jej spustenia
sa teší nielen záujmu mladých,
ktorí sa na ňu obracajú so svojimi
problémami, ale je úspešná aj
medzi ochotnými dobrovoľníkmi
z oblasti psychológie a sociálnej
práce, ktorí denne odpovedajú
na otázky a starosti mladých.
„IPčko vzniklo kvôli tomu, že
sme si uvedomili, ako sa reálny
život mladých preplieta s tým
virtuálnym . Keď som premýšľal
nad otázkou, akí ľudia do našej
poradne píšu, uvedomil som si,
že sú to úplne normálni mladí

Projekt roka
O tom, že Internetová poradňa
je naozaj užitočná a mnohým
mladým dokázala zmeniť život
k lepšiemu, svedčí aj cena, ktorú
projekt získal. IPčko.sk vyhralo
sošku čitateľov SME ako najlepší
projekt roka 2012. Aj vďaka
tomuto úspechu tím dobrovoľníkov nezaháľa, a naďalej sa snaží
zlepšovať poradňu, komunikáciu
a spoluprácu s odborníkmi.
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Ocenili ťa ako Vicemiss Best
in Evening Gown – bola si
najlepšie oblečená delegátka.
Čo si mala na sebe? Šil tvoj
víťazný outfit známy návrhár?
Medzi disciplínami bola aj
promenáda vo večerných
šatách. Obsadila som v nej
druhé miesto, mala som druhé
najkrajšie prevedenie šiat.
Dievčatá mohli mať najkrajšie
róby, ale keď to človek nevie
predať, nestojí to za nič.
Ako to myslíš?
Moje šaty ušila šesťdesiatročná
krajčírka z Prešova. Prišla som
za ňou s vlastným návrhom,
inšpirovali ma šaty, ktoré som
videla na internete.

Miss bikiny
Som rodinne
založený človek
Nie je obyčajná modelka. Od piatich rokov tancuje, v jedle
sa neobmedzuje a každú prehliadku vníma ako svoju
poslednú. Víťazné šaty si navrhla sama a cvičí maximálne
trikrát do týždňa. Študentka Fakulty masmédií PEVŠ
Denisa Pasečiaková (24), Miss Bikini of the World.

V októbri si získala na
súťaži Miss Tourism Queen
International titul Miss Bikini
of the World. O čo presne išlo?
Cez kamarátku som sa
dozvedela, že hľadajú dievčatá
na nejakú súťaž. Zúčastnila
som sa kastingu, všimli si ma
a vybrali. Ide o medzinárodnú
súťaž s dlhoročnou tradíciou
a zároveň dôležitá súčasť
čínskeho turistického ruchu. Ako
súťažiace nás preto fotili aj pri
rôznych pamiatkach.
V čom sa Miss Bikiny líši od
klasickej súťaže Miss?
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Takže je z teba aj šikovná
módna návrhárka.
Som trochu skrytý talent.
Modelingu sa venujem približne
desať rokov, ale len rekreačne.
Jeden rok som niečo nafotila,
ďalší rok nič, potom zopár
prehliadok a momentálne
popri škole. Vždy ma však
bavilo navrhovať šaty, chcela by
som to robiť, ale zatiaľ som to
nerobila profesionálne. Aj šaty
na stužkovú som si navrhla sama,
beriem ich aj na ďalšiu súťaž.
Teším sa, že ich budú hodnotiť
ďalší ľudia.

Text: Adam Šebesta
Foto: Archív OKLAMČÁK PRODUCTION,
Robert Homola

Miss bikiny je jedna z disciplín
v súťaži Miss. V Miss bikiny
ide o prejav, chôdzu, o to, ako
proporcionálne vyzerá vaša
postava v plavkách. Dievča
sa musí vedieť dobre hýbať,
pretože v plavkách je vidieť
naozaj všetko.
Stretla si tam aj európske
dievčatá?
Z Európy bolo veľmi silné
zastúpenie, ale Češka, Rakúšanka
a ani Maďarka tam neboli. Veľa
dievčat bolo aj z Ázie... Z Číny
bolo päť súťažiacich. Spolu nás
bolo asi päťdesiat.

Tvoj manažér je Jozef
Oklamčák, zakladateľ MISS
Slovenskej republiky. Ako
spolupracujete? Využívaš jeho
skúsenosti?
Bola som veľmi prekvapená.
Väčšinou, keď sa človek stretne
s ľuďmi, ktorí už majú za sebou
úspechy, očakáva všeličo. Pán

Oklamčák je veľmi príjemný
človek, je tiež východniar,
a preto fandí východniarom
(smiech). Voláme si každý deň
a veľmi mi pomáha, aj s ďalšou
súťažou a oblečením.
V Číne si získala aj tretie
miesto v súťaži talentu –
tancovala si. Improvizovala si
alebo išlo o vopred nacvičenú
zostavu?
Tancovala som brazílsku sambu.
Mala som to nacvičené, použila
som kombináciu viacerých
choreografií. Kedysi som sa
venovala showdance. Sú to tance
z rôznych kútov sveta. Country,
havajský tanec, brušný tanec,
brazílsky... Ide hlavne o show
a zabavenie publika.
Na čo myslíš počas súťaže?
Nemáš obavu, že sa potkneš
a všetko sa skončí?
Nemyslím v podstate na nič.
Snažím sa užívať si to. Je to
jedinečný okamih, jedinečná
sila. Nikdy neviem, či to nie je
moja posledná súťaž. Nebojím
sa potknutia. Ak sa potknem, tak
sa potknem, už sa mi to stalo.
Postavila som sa a išla ďalej.
Ako vyzerá tvoj bežný deň?
Rôzne. Niekedy nemám čo robiť.
Iné dni vyzerajú tak, že skoro
ráno vstanem, mám fotenie,
idem do posilňovne, potom
mám obed, skúšam šaty na
prehliadku, behám po úradoch,
pomedzi to vybavujem veci
cez telefón. Jednoducho mám
vyplnenú každú minútu. Popri
tom všetkom ešte študujem.

Prečo si si vybrala PEVŠ?
Od prvého ročníka som chcela
ísť na masmediálny odbor. Bola
som prijatá aj na „masmediálku“
do Prešova, ale išla som do
Bratislavy, kde ma prijali na
európske štúdiá. Po prvom
semestri som zistila, že to nie je
to, čo som chcela. Zodpovedne
som si povedala, že to dokončím
a potom externe vyštudujem to,
čo ma baví – na PEVŠ.
Máš vyššie šance na skúške, ak
prídeš v plavkách? Draždiak
nie je od fakulty ďaleko...
(Smiech.) Asi nie, asi by to nebolo
vhodné.
Ako vidíš svoju budúcnosť?
Nie som ešte veľmi
vyprofilovaná. Vždy som chcela
robiť niečo naozaj kreatívne,
no, bohužiaľ, som nemala
veľmi možnosti. Možno by
som chcela robiť v médiách.
Bavilo by ma moderovať alebo
robiť hovorkyňu na nejakom
ministerstve, alebo aj navrhovať
oblečenie... Uvidíme.
Aký je život modeliek? Sex,
drugs, and rock-n-roll?
Keďže robím modeling
rekreačne, až tak do tohto sveta
nevidím. Modelky, ktoré robia
túto prácu aktívne, veľa cestujú.
To by sa mi až tak nepáčilo. Som
skôr rodinne založený človek,
nemala by som potom čas na
rodinu a na priateľov.
Dokonalé miery 90-60-90. Ako
sa s tým žije?
Ľahko (Smiech). Nikdy som
to nemusela nejako veľmi
ovplyvňovať, mám dobré gény

po rodičoch. Niektoré dievčatá
sa trápia, robia si plastiky, ničia
sa v posilňovni. Musím povedať,
že ja také veci naozaj nemusím
robiť. Neupravovala som si ani
jedálny lístok. Niektoré veci
nejem len preto, že mi nechutia.
Nie kvôli tomu, že by som z nich
pribrala. Snažím sa stravovať
zdravo, nie kvôli figúre, ale z
presvedčenia.
Ako často cvičíš?
Snažím sa cvičiť trikrát do
týždňa, ale nie vždy sa mi to
podarí. Chodím do posilňovne,
behám. Tréner mi urobil plán,
ktorého sa držím.
Ak nie je žena so sebou
spokojná, čo má urobiť ako
prvé?
Zistiť, s čím je nespokojná a
začať na tom pracovať. Keď nie
je spokojná a len sa sťažuje, no
nič s tým nerobí, nie je to dobré.
Niektoré veci sa zmeniť dajú,
iné nie. Vždy je však podstatné
upozorniť na svoje prednosti –
či už sú to dlhé nohy, zmysel
pre humor alebo vedomosti.
Môže byť každá žena krásna?
Určite. Krása je veľmi
individuálna. Čo sa páči jednému,
nemusí sa druhému. Ani ja sa
každému nepáčim...
Považuješ sa za krásnu?
To je veľmi zákerná otázka
(smiech a dlhé ticho). Myslím si,
že som hlavne dobrý a úprimný
človek, alebo sa aspoň snažím,
aby to tak bolo. Každá žena môže
byť krásna. Pri niektorých typoch
sa zhodne viac ľudí, že sú pekné.

Čo je súťaž Miss Tourism Queen International?

Medzinárodná súťaž krásy, ktorá v októbri 2013 vyvrcholila už ôsmy
krát, pravidelne organizovaná vo vnútrozemskom čínskom meste
Wu-Chan. Tento rok súperilo 50 adeptiek, absolútne víťazstvo si
odniesla Alisa Miskovská z Litvy. Okrem klasického poradia sú súťažiace oceňované aj v kategóriách ako Miss Bikiny, Miss večerných
šiat, Miss elegancie či Miss osobnosť.

Kto je Miss Bikiny Denisa Pasečiaková?

Vyrastala v Prešove, kde absolvovala základnú školu a súkromné
bilingválne gymnázium. Vyštudovala európske štúdia na Univerzite
Komenského. Chcela pokračovať štúdiom politickej komunikácie,
nakoniec skončila na fakulte masmédií. Má vraj blízko k politike, no
v správach už nechce počúvať negatívne zvesti. Diva slovenského
východu s dokonalými mierami 90-60-90 a výškou 177 cm.
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text: Marek Madro
foto: Patrik Vachalík

Profesor Mahmoud

z univerzity v Kentucky hovorí o čoraz viac narastajúcom počte úzkostí, stresu a depresií medzi študentmi. To, čo už však nie je tak
zrejmé, je spôsob, ako sa s nimi vyrovnávať. Ak chceme hovoriť o konkrétnych číslach, na Slovensku sa odhaduje, že výskyt
depresie medzi populáciou je vyše 40 %. O silnej depresii možno uvažovať v prípade 12 % Slovákov, ktorých stav si už vyžaduje
odbornú pomoc psychológa a psychiatra (podľa výsledkov slovenskej epidemiologickej štúdie EPID z roku 2005).

Prečo sa cítim blbo?
Ak hovoríme o endogénnej depresii, ktorá
si vyžaduje pomoc odborníka, existujú vnútorné fyziologické príčiny, a tie vysvetľujú,
prečo k niečomu takému dochádza.
V niektorých prípadoch sa hovorí o genetike,
inokedy o hormonálnej nerovnováhe či nedostatku určitých látok, mozgových neurotransmiterov, čím sa narúša určitá chemická
a biologická rovnováha organizmu. Vo viacerých prípadoch je však spomínaná depresia
možnou reakciou na určitú dôležitú udalosť
v živote človeka, ktorá naňho pôsobí veľmi
traumatizujúco a skľučujúco. Dr. Aaron Beck,
známy vďaka svojmu dlhoročnému prínosu
do problematiky depresie hovorí: „Depresia
ani úzkosť nie sú priamo vyvolané stresormi
v prostredí, ktorým sme dnes už bežne vystavení. Ide skôr o to, ako tieto stresory subjektívne vnímame a ako na ne reagujeme.“
Znamená to, že dôvodom takejto psychickej
depresie môže byť aj spôsob, akým
sa vyrovnávame s rôznymi náročnými situáciami v živote. Sú nimi mnohé rokmi naučené
mechanizmy, ktoré používame na zvládanie
podobného stresu, no neuvedomujeme si,
že nám viac škodia než pomáhajú. Neraz sú
nimi práve členstvá v pochybných partiách,
kde sa všetko rieši alkoholom a drogami,
čo v konečnom dôsledku len viac prehlbuje
prežívaný smútok, strach a úzkosť. Depresívne myšlienky sa tak len odsúvajú na vedľajšiu
koľaj, pričom ostávajú naďalej nevyriešené.
Aj prílišné zapodievanie sa takýmito pocitmi
sa môže niekedy vypomstiť. Človek má
v stave depresie sklon byť viac pesimistický
a negatívny, preto sa môže stať, že miesto

Mám depku! Potrebujem sa liečiť?
Depka, ako je často depresia označovaná medzi mladými, je dnes už fenoménom, ktorý neodmysliteľne patrí k životu.
Ľudia majú depku, ak im niečo nevyjde a cítia sa na nič, ak sú smutní, sklamaní a opustení. Alebo jednoducho vtedy, keď
na nich doľahlo to pochmúrne a daždivé počasie vonku. Nie vždy však „mať depku“ znamená psychickú poruchu, ktorou
pravá depresia naozaj je. Depresia nám tak trochu zľudovela. Možno aj to je dôvodom toho, že jej je čoraz viac. Nie
každý pocit zúfalstva, smutná nálada či neschopnosť akejkoľvek aktivity však predstavuje diagnózu, ktorá si vyžaduje
farmakologickú liečbu. No je dobré vedieť, ako s podobnými depresívnymi stavmi, ťažkými náladami a pocitmi bojovať.
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6 tipov,
ako bojovať
proti
depresii

toho, aby podnikol kroky k zmene, sa len
utrápi predstavovaním si možných
i nemožných katastrofických scenárov.

ne pocity môžeme aj privolať, vysvetľuje
Edmanová, odborníčka v oblasti vplyvu
športovania na zdravie.

Ako zatočiť s depresiou?
Nie je problémom, ak sa občas cítime smutní.
I to sú momenty, ktoré patria k životu,
a ten hrá všetkými farbami. Ak však podobné
pocity trvajú už príliš dlho a zdá sa, že niet
cesty, ako sa z nich vymaniť, je správny čas
niečo s nimi robiť. Za posledné roky bola
depresia alebo skôr spôsoby boja proti nej,
predmetom viacerých výskumných štúdií.
Väčšina z nich sa zhodla na pomoci blízkych,
niekoho, kto v ťažkých chvíľach dokáže stáť
pri konkrétnom človeku a byť mu oporou.
Celkom opačný prístup, avšak s rovnako
priaznivým účinkom, prináša kolektív výskumníkov na čele s psychologičkou Jeanne
Edmanovou, ktorá poukazuje na významný
vplyv fyzickej aktivity a pohybu nielen
na celkový duševný stav jednotlivca, ale aj
pri predchádzaní depresívnym náladám
a stavom. Nie nadarmo sa predsa hovorí
v zdravom tele, zdravý duch. Šport môže byť
vo viacerých prípadoch vhodnou alternatívou, ktorá dokáže zmierniť smútok a strach,
ktorý človek aktuálne pociťuje. Aj pri športovaní však treba poznať určitú mieru. Síce
veľké množstvo výskumných štúdií odhalilo,
že fyzická aktivita umožňuje znižovať riziko
depresie, niektoré štúdie naznačujú, že záleží
od postoja, s akým do cvičenia ideme. Pri
kladení priveľkých nárokov na seba a na svoj
výkon sa môže všetko nakoniec obrátiť proti
nám. Nielenže sa nebudeme cítiť spokojnejšie, ale navyše týmto spôsobom si depresív-

Robte, čo vás baví
Výborným spôsobom je nielen pohyb
tela, ale aj rozveselenie duše človeka.
A to tak, že sa začneme venovať niečomu,
čo máme radi a čo nás baví. Pomáha to
tak trochu prísť na iné myšlienky, ktoré sú
potom oveľa pozitívnejšie a optimistickejšie, ale taktiež nachádzame istú duševnú
vyrovnanosť a spokojnosť. Vďaka nej sa
stávame odolnejšími voči stresorom, ktoré
na nás striehnu v bežnom životnom rytme
takmer každý deň. A budujeme si určité
vlastné mechanizmy, ktoré sú tentokrát omnoho adekvátnejšími spôsobmi
vyrovnávania sa s nepríjemnými udalosťami. Zdravé sebavedomie je prirodzeným
vyústením tohto procesu, keďže čím viac
problémov dokážeme hravo zvládnuť bez
toho, že by sme sa utápali v depke, tým
viac sme so sebou spokojní. Namiesto zlyhania a pocitov vlastnej slabosti zažívame
úspech a vnútornú silu či kontrolu nad
svojím životom.
Samozrejme, nedá sa vždy podľa toho aj
zachovať a nie všetko je tak ideálne. Občas
stratíme akúkoľvek kontrolu nad vecou
a nevieme si rady. Čo však nikdy nesklame
sú priatelia, rovesníci, alebo ktokoľvek,
kto nenechá druhého v depke a pomôže
mu nájsť stratenú rovnováhu vo chvíľach,
keď sa všetko zdá byť smutné a bez farieb.

➊ Stretávaj sa s priateľmi a obklopuj sa ľuďmi, s ktorými sa cítiš dobre
➋ Staraj sa o svoje telo a dopraj si dostatok spánku
➌ Pravidelne športuj a vychutnaj si potešenie z pohybu
➍ Urob si radosť a odmeň sa za svoje úspechy
➎ Vo voľnom čase sa venuj tomu, čo ťa baví
➏ Skús dať každému dňu šancu, možno je to deň, keď sa všetko zmení k lepšiemu
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Módna
polícia
na PEVŠ
Pripravila: Miroslava Michalková
Foto: Silvia Sliviaková

To, že naši študenti sú nielen
nadaní a inteligentní, ale aj štýloví
a držia krok s módou, sme si všimli
už dávnejšie. Aj z tohto dôvodu
sme sa rozhodli posvietiť si na tých
najodvážnejších takto verejne
a odborne. hodnotenie outfitov našich
študentov prináša známa módna stylistka Miroslava Dobiš Michalková,
ktorá je absolventkou doktorandského štúdia Fakulty masmédií PEVŠ.

Martin

Jediný pán dnešnej polície obstál so
cťou. Dobre zladený pánsky model na
bežný deň. Pohodlné tenisky, zaujímavá
potlač na tričku a módne silikónové
hodinky prezrádzajú, že má prehľad
o súčasných trendoch.

Kristína

Tak tomuto sa hovorí štýl. Oversized
kabát zaujímavého strihu s ¾ rukávmi
v netradičnej bielej farbe zaujme na
prvý pohľad podobne ako overknee
čižmy. Veľmi pekne zladené či už štýlovo, alebo farebne. 100 bodov!
34

Mária

Príjemné a pohodové oblečenie ideálne
na každý deň. Keďže však hodnotíme
módu, musím ubrať body za farebné
zladenie a tiež za topánky, ktoré by som
pri tomto outfite vymenila za iné.

Alexandra

Šedá je obľúbená farba jesene a veľmi
sa hodí k tomuto modelu. Opasok drží
rozviaty svetrík na mieste a ozvláštni
inak klasický model. Tento rok sa tiež
nosia XXL čižmy, ktoré majú širokú sáru
a pôsobia nadrozmerne.

Kristína

Podobný outfit ako predchádzajúci.
Takouto klasikou nič nepokazíte, šedá
s čiernou a džínsy sú nadčasové. Pekný
rolák s predĺženou zadnou časťou.
Kabelka a čižmy prezrádzajú, že ide o
rovnakú dámu ako pri prvom outfite
35
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Čo je NuPPL?
Módna značka, ktorá sa
prvýkrát prezentovala
v októbri na Bratislavských
módnych dňoch na súťaži
mladých módnych tvorcov.
NuPPL je spojením štyroch
rozličných osobností,
ktoré sa však vzájomne
svojou inakosťou dopĺňajú
a ovplyvňujú. Za jej vznikom stojí štvorica mladých
a zároveň úspešných ľudí
– Mária Čírová, Romana
Škamlová, Mária Zelinová
a Michal Sabo. Tvorcovia pri
zrode svojej značky chceli
priniesť na slovenskú módnu scénu niečo nové. Spojili
sa a vytvorili jedinečnú kolekciu ovplyvnenú mestom,
v ktorom žijú.

Mária Zelinová a Michal Sabo:
Sú z nich „Noví ľudia“!

Pripravila: Lucia Maková
Foto: BMD, Mário Gotti, Tomáš Thurzo

Vyzerá to tak, že móde sa na PEVŠ darí. Okrem krásnych modeliek sa tu objavili aj talentovaní návrhári. Čerstvý
absolvent fakulty masmédií Michal Sabo a Mária Zelinová, študentka piateho ročníka tiež fakulty masmédií nedávno
predstavili svoju prvú kolekciu. Spolu s modelkou Romanou Škamlovou a speváčkou Máriou Čírovou vytvorili novú
módnu značku pod názvom NuPPL. Vidno, že módu robia s láskou a berú ju ako zábavu. Ako inak by to všetko stíhali?
Michal ako moderátor jedného z najpočúvanejších rádií na Slovensku a Mária ako študentka a moderátorka módnej
televízie. Ešte stále si myslíte, že máte málo času a nestíhate?
Na Slovensku sme ešte nezažili,
že by značku vytvorili štyria
ľudia. Vám sa to podarilo.
Popíšte, ako to celé vzniklo?
Maja: Tento nápad mi nebol
až taký vzdialený, pretože som
návrhárstvo odevov vyštudovala. Bolo len otázkou času, kedy
a akým spôsobom sa k návrhárstvu vrátim. Chcela som priniesť
niečo nové, čo by ľudí skoro všetkých vekových kategórií zaujalo.
Oslovila som šikovnú Romanu
Škamlovú, následne Michala, bez
ktorého by NuPPL nebolo, čím je
a spoločne sme sa zhodli, že chýbajúcim článkom je Mária Čírová
a jej nezameniteľný štýl. A NuPPL
boli na svete (úsmev).
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Michal: Výhodou nás dvoch je,
že za sebou máme niekoľkoročnú históriu. Majku poznám od jej
modelingových začiatkov. Keďže
som už absolvent PEVŠ, boli
sme aj spolužiakmi. No v prvom
rade, sme susedia. A to je veľká
výhoda, keď môžeš v papučiach
a pyžame chodiť na poradu.
Ako spolu vychádzate?
Maja: Stačí si pozrieť našu facebookovú stránku a pochopíte,
že… bláznivo (smiech).
Michal: My sa v prvom rade bavíme. Na začiatku sme si sľúbili,
že nebudeme odpadávať zo
serióznosti.

Tvoríte spolu alebo každý
individuálne?
Michal: Každý z nás v skupine
má svoje smerovanie a oslovuje konkrétnu cieľovú skupinu.
S ideou sme prišli osve, trochu
sme sa doladili a ostatné už ide
samospádom.
Maja: Navzájom sa dopĺňame
a radíme si.
Michal: Nazval by som nás kompaktným tímom.
Prečo práve názov NUppl?
Michal: Názov sme vytvorili spolu s Majou, trochu sme sa s ním
pohrali. Tak, aby bol a zároveň
nebol prvoplánový. NuPPL je
manifestom novosti na scéne,

no zároveň symbolom toho,
že každý z nás ukazuje svoju
doteraz neznámu stránku.
Čím sa inšpiruješ? Každý máte
svoju „radu“. Pre koho
je určená vaša kolekcia?
Maja: Ja som sa zamerala na
koktejlové a večerné šaty. Kolekcie sú pre sebavedomé ženy so
štipkou odvahy.
Michal: Mňa inšpirovali moji
poslucháči, s ktorými sa snažím
udržiavať čo najbližší vzťah.
Dnešná generation next má
unikátny štýl a mimoriadne vyhranený názor na život. Fascinuje
ma to. Snažil som sa pretaviť to
do kolekcie, ktorá je casual, no

s prvkami vážnosti a blokovitým
využitím elementov, ktoré symbolizujú práve striktné postoje.
S týmto konceptom chcem
pracovať aj do budúcna.
Ako vzájomne hodnotíte
svoje kolekcie?
Maja: Ja Michalove modely
milujem a samozrejme aj nosím.
Je to niečo, čo som na Slovensku
ešte nevidela a som veľmi šťastná za úspech, ktorý má s jeho
kolekciou.
Michal: Ďakujem. Naposledy
som sa takto červenal na Bratislavských módnych dňoch, kde
sme mali ako NuPPL premiéru...
Mne sa na Maji páči, že rešpektu-

je ženskú siluetu a na rozdiel odo
mňa stojí nohami pevne na zemi.
Presne vie, kto je jej zákazník a to
je jej veľká devíza! Mne je jedno,
som extrémista. Ako hudbu na
prehliadku som chcel „F****n‘
Problems“ od ASAP Rockyho,
čo by bolo na akciu s účasťou
diplomatov určite vhodné! (smiech)
Akú máte víziu do budúcnosti?
Michal: Ty si šéfka. Povedz...
Maja: Plány mám veľké.
Blíži sa plesová sezóna. Plánujete pôsobiť aj na tomto poli?
Maja: Už teraz vytvárame modely na Exkluzívnu prehliadku
plesových rób, ktorá každoročne

predstavuje len to najlepšie,
preto sa veľmi tešíme, že sme jej
súčasťou.
Michal: V tomto prípade však
netvoríme jednotlivo, ale vo
dvojiciach. Maja šije jednu róbu
s Romanou. Ja s Máriou Čírovou
druhú.
Ako to všetko stíhate popri
svojich prácach a Majka ešte
navyše škole?
Maja: Nemáme čas. Ale vieme,
prečo to robíme.
Michal: Šoubiznis zas nie je až
taká rehoľa, ako sa niektorí
ľudia v ňom radi tvária. Pohoda,
robíme toľko, ako akýkoľvek iný
mladý, cieľavedomý človek.

Využívate v tejto sfére aj skúsenosti z PEVŠ?
Maja: Na PEVŠ ešte študujem
a musím povedať, že vedomosti
nevyužívam len v súvislosti so
značkou NuPPL, ale aj v mojej
práci vo Fashion TV a v každodennom živote. Myslím, že to bol
správny krok študovať práve na
PEVŠ.
Michal: Tak ja sa prihlásim ešte
raz, keď vravíš... Mne ti tá naša
škola fakt chýba!
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Kultúrne tipy

pripravil: Imro Petro

V aktuálnom čísle vás výnimočne čakajú kultúrne tipy obalené strieborným plátnom. Na svoje si prídu všetci fanúšikovia filmového umenia, či už toho pred kamerou, alebo za kamerou. V žánrovo rôznorodých novinkách na vás
čakajú viaceré filmové legendy. Máte sa na čo tešiť!

12. 12. 2013
All is Lost
Herecké eso Robert Redford oprášil
svoju filmovú kariéru po päťročnej prestávke. Tento rok sa predstaví v survival
dráme o stroskotanom námorníkovi,
ktorý so svojou loďou narazí uprostred
oceánu do prepravného kontajnera.
Ako to na mori chodí, zastihne ho búrka aj žraloky. Film s dĺžkou 106 minút by
mal utiahnuť sám Redford a mal by byť
bez dialógov.

14. 12. 2013
Koncert filmovej Hudby
Do Ateliéru Babylon zavíta už niekoľkýkrát Pražský filmový orchester.
Poloprofesionálne symfonické teleso
je zložené zo študentov a absolventov hudobných škôl ale aj nadšencov.
Pod vedením Jiřího Korynta, dirigenta a multiinštrumentalistu, ktorý je
zapísaný v Guinessovej knihe rekordov
(profesionálne zahral na 34 hudobných
nástrojoch), vám predstavia hudbu z Pirátov z Karibiku, Gladiátora a mnohých
ďalších filmových hitov.

10. 10. 2013
Last Vegas
Zabudnite na Hangover a tigra v
kúpeľni. Michael Douglas, Robert De
Niro, Morgan Freeman a Kevin Kline,
štyria oscaroví starí páni, mieria do
Vegas. Starý mládenec Michael Douglas
sa žení a pozve svojich celoživotných
priateľov na rozlúčku so slobodou. Ako
to býva v Amerike zvykom, do Vegas.
Tento rok bol pomerne skúpy na dobré
komédie. Snáď sa to na jeho konci
vylepší.

30. 01. 2014
American Hustle
Od režiséra filmov Terapia láskou a The
Fighter prichádza do kín ďalší adept na
mnoho zlatých sošiek. Má na to tie najlepšie predpoklady: silné herecké obsadenie (Bale, Cooper, Renner, Lawrence,
Adams), zamotaný príbeh a štýlové
sedemdesiate roky. Príbeh o geniálnom
kriminálnikovi Irvingovi Rosenfeldovi
(Bale), ktorý spolupracuje s bláznivým
agentom FBI DiMasom (Cooper) sa
zapletie so smotánkou v New Jersey a
politikom Politom (Renner).

komentár

02. 01. 2014
47 Ronin
V poslednej dobe nevýrazný Keanu
Reeves sa vďaka svojím mimoriadnym
schopnostiam dostane ku skupine
bývalých samurajov, roninov. Ronin
je samuraj, ktorý prišiel o svojho pána
a tým stratili svoju česť. Na scénu preto
prichádza Reeves, aby samurajov
s katanou v ruke priviedol späť ku cti.
Môžete sa pripraviť na efektmi preplnené dvojhodinové fantasy z japonského
prostredia. Či bude Reeves lepší ako
posledný samuraj Cruise, uvidíme.
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16. 01. 2014
Saving Mr. Banks
V našich končinách nie je postava Mary
Poppinsová príliš známa. Ide o pestúnku, ktorá priletela na svojom dáždniku
do Londýna, aby sa starala o tri deti
v rodine Banksových. Film rozpráva
o spisovateľke Pamele Traversovej (E.
Thompson), ktorá Mary Poppinsovú vytvorila a o jej ceste do Hollywoodu, kde
„bojuje“ so samotným Waltom Disneym
(Tom Hanks) o sfilmovanie jej diela.

16. 01.2014
The Monuments Men/Pamiatkari
George Clooney a Matt Damon sú opäť
spolu, pre zmenu nie ako zlodeji. Film
je natočený podľa skutočnej udalosti a
hovorí o skupinke historikov a muzeálnych kurátorov, ktorí zachraňujú
pamiatky pred nacistami. Tí ich ukradli
a rozhodli sa ich zničiť a pochovať základy histórie Európy. Ku Clooneyho skupine sa pridajú napríklad aj Bill Murray,
John Goodman alebo Jean Dujardin.

Dovi – Dopo
(alebo dobrá rada
nad zlato)
Peter Potasch

Vlani sme pre prvákov na FP PEVŠ zaviedli
úvodnú prednášku k akademickej etike.
V rámci nej vysvetľujeme, že prof. Kováč
je profesor Kováč, nie pán Kováč... že
dekana nezdravíme „Dobrý“ a „Dovi“..., že
pred tým, ako vstúpime do kancelárie
pedagóga, sluší sa (aspoň symbolicky)
zaklopať..., že maily pedagógom nezačíname in medias res, ale pozdravom..., že
sa v komunikácii s pedagógmi zdržíme
spojení „Chcem od Vás ...“ a podobne.

16. 02. 2014
Ennio Morricone
Jeden z najvýznamnejších hudobných
skladateľov, legenda filmovej hudby,
držiteľ Oscara Ennio Morricone sa
predstaví vo Viedenskej Stadthalle s
tým najlepším, čo za svoju päťdesiat
ročnú hudobnú kariéru skomponoval.
Pod jeho taktovkou sa rozozvučí plnohodnotný symfonický orchester, ktorý
zahrá kultové melódie z filmov Vtedy
na Západe, Dobrý, zlý a škaredý alebo
Kill Bill. Nechať si ujsť jedno z posledných turné legendy by bol hriech!
Dlho som rozmýšľal, či sa do prednášky
pustiť, či má zmysel, či upozorňovanie na
elementárnu slušnosť nebude podceňovaním prvákov a či prednáška bude
na niečo dobrá. Bola! Požadovaný efekt
sa dostavil... a trval sotva dva mesiace.
Študenti sa začali zdraviť, kolegovia ma
zastavovali s tým, že tá prednáška mala
zmysel, dokonca sme rozmýšľali, že by sa
mohla v priebehu semestra zopakovať
– tematicky rozšíriť (aj pre študentov vyšších ročníkov). Dva mesiace po prednáške
to postupne utích(a)lo. V novembri už
bolo opäť len strohé „Dobrý“ a v decembri už ani „Dobrý“.
Kolegovia sa mi neraz „sťažujú“, že keď
vychádzajú z budovy, pred ktorou zamyslene fajčia desiatky študentov, často
sa im študenti pozerajú priamo do očí,
ale pozdraviť sa im nechce. „Asi ich ešte
neučíš, nepoznajú ťa,“ reagujem neutrálne v snahe zachrániť situáciu. Odpoveď
je spravidla pozitívna: „Ale áno, mám ho/
ju/ich v skupine.“ alebo „Mal som s nimi
tento semester minimálne tri prednášky.“
Čo je dôvodom tejto averzie? Dodávam,
že to nie je vec konkrétnych (nepopu-

14.11.2013
Múzeum Karla Zemana
Český filmový režisér, výtvarník, bábkar, animátor a reklamný grafik Karel
Zeman preslávil českú kinematografiu
dvadsiateho storočia. Podarilo sa mu to
aj vďaka filmom Barón Prášil, Vynález
zkázy alebo Cesta do pravěku. Ako prvý
nechal vďaka animácii ožiť sklenené
figúrky. V pražskom múzeu venovanom jeho práci sa môžete vzniesť na
lietajúcom stroji, prejdete sa po mesiaci
Baróna Prášila alebo budete ovládať
ponorku z filmu Vynález zkázy.

lárnych) pedagógov, ktorým študenti
nevedia prísť na meno, lebo vyhadzujú
zo skúšok.
Prekvapuje ma to a zaráža z viacerých
dôvodov. Čudujem sa, že (nezdraviaci sa)
študenti nemajú ani kvapku logiky a prezieravosti. Učiteľ, ktorého práve študent
odignoroval, bude možno v budúcnosti
posudzovať nejakú jeho žiadosť alebo
odporúčanie. Zvládnutá skúška ešte
nemusí znamenať, že sa s tým človekom
v živote nestretnete. Skúšajúci môže byť
neskôr predsedom senátu, pred ktorým
budete hájiť práva vášho klienta alebo
členom výberovej komisie u vášho budúceho zamestnávateľa. Robiť chyby je
ľudské, no nie tam, kde ich robiť netreba.
Slušnosť a primeraný prejav dokážu často
zamaskovať a prekryť aj určité nedostatky, možno dokonca aj určitú nevedomosť. Využite tento strategický, a predsa
jednoduchý, nástroj vo svoj prospech.
PS: Komentár je postavený na určitej
generalizácii a netýka sa študentov, ktorí
v kontakte s pedagógmi a ostatnými zamestnancami PEVŠ dodržiavajú pravidlá
bežnej slušnosti.
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BILLY baRMAN:
Utopili sme sa v hlúposti, lenivosti a chlaste,
ostali nám iba modré jazyky

DIVADLO:
Vyhadzovači vás vyhodia z nudy

Predstavenie: Vyhadzovači
Autor: John Godber
Réžia: Štefan Kožka
Dramaturgia: Miloš Ruppeldt
Výtvarník scény, kostýmy: Miloš Pietor
Choreografia: Ladislav Cmorej
Hudobné naštudovanie: Ľubomír Dolný
Hrajú: Vladislav Plevčík, David Hartl,
Tomáš Majláth, Lukáš Pišta

Skupina Billy Barman patrí medzi najznámejšie mená tej časti slovenského hudobného spektra, ktorá má bližšie
k Rádiu_FM ako k Europe 2. Ich debutový album Noční jazdci priniesol hity ako Stano, Introvert, Cigánska a ďalšie. Koncom
novembra vydali jeho nasledovníka s názvom Modrý jazyk. Kapela si už užila hranie na hlavnom pódiu Pohoda festivalu,
no pravidelne hráva aj v kluboch po celom Slovensku. Hlavnými tvárami sú speváci Juraj Podmanický a Jozef Vrábel, my
sme sa rozprávali s prvým menovaným.
text: Martin Kuxo | foto: archív Billy Barman

Váš druhý album dostal meno Modrý jazyk, aj keď sa predtým ohlasoval pracovný názov “Hlúposť, lenivosť a chlast”. Čo
sa stalo s týmto názvom?
Utopil sa v hlúposti, lenivosti a v chlaste.
Jediné čo nám po ňom zostalo sú modré
jazyky.
Pomer piesní, v ktorých spievate, je na
novom albume naklonený Ďurovi. Prečo
sa Jozefov spev objavuje len v dvoch
skladbách?
Jednoducho to tak pri nahrávaní vyšlo – netreba za tým hľadať nič konkrétne. Ani sme
sa nad tým nezamýšľali.
V témach textov Modrého jazyka ste
oproti Nočným jazdcom dospeli. Je to tak
aj v súkromnom živote?
Určite áno. Máme v kapele už dve deti, jedno
na ceste a v neposlednom rade sa začínam
aj ja meniť z dieťaťa na pubertiaka.
Singel Traja obsahuje vtipnú narážku
na Roba Grigorova a je odkazom na jeho
pieseň Dvaja. Máte radi jeho tvorbu?
Robo Grigorov určite patrí medzi našich
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obľúbených slovenských interpretov. Hlavne
jeho skoršia tvorba.
Čo vás ovplyvňuje? Aké kapely počúvate?
V tejto dobe si už ani nepamätám, kedy som
si v pokoji vychutnal celý album. Sťahujem
skôr single od veľa, veľa rôznych kapiel.
Určite medzi ne patrí nový Arcade Fire alebo
Arctic Monkeys.
Cover a booklet obalu vám fotil známy
módny fotograf Braňo Šimončík. Ako ste
sa k nemu dostali a ako sa s ním pracovalo?
S Braňom som prvýkrát spolupracoval na
fotení merchu na Grape festival. Bola to
výborná skúsenosť. Preto sme to dali aj s
Barmanmi. Fotenie s ním je príjemný zážitok,
veľa toho nenarozpráva, ale výsledok naozaj
stojí za to. Dúfam, že to nebola posledná
spolupráca.
Turné ste posunuli až na jar, po albume
ste zahrali len dva veľké koncerty – v
Bratislave a v Košiciach. Prečo ste sa
rozhodli takto?
Krsty s veľkou produkciu a samotným krstom sme venovali dvom najväčším mestám

na Slovensku. Ostatným mestám dáme čas
tri mesiace na naštudovanie nášho nového
albumu a potom ich navštívime v plnej sile.
Myslím, že si to potom všetci viac užijeme.
Na turné so sebou beriete Walter Schnitzelsson. Prečo ste si vybrali práve ich?
Je to určite jedna s najlepších mladých kapiel
u nás – ale zas nie tak dobrá, aby sme sa po
nich báli ísť na pódium (smiech).
Chystáte na koncertnú šnúru niečo špeciálne pre fanúšikov?
Do každého mesta prinesieme výborný zvuk
a vlastnú svetelnú show.
Keďže toto je časopis Paneurópskej vysokej školy - ako ste na tom so vzdelaním
vy?
Študoval som osem rokov na STU, katedra
Architektúry. Billy mi jedného dňa pošepkal:
„Spievaš krajšie ako kreslíš čiary v Autocade”.
Tak som ho poslúchol. Nikdy som to nedoštudoval...

Poznáte to – chcete ísť do klubu a pred vchodom čaká banda obrovských chlapíkov, ktorí vás nedôstojne prehľadávajú
od hlavy k päte. V divadle sa vám to asi ešte nestalo, no i tu to divadelníci začínajú považovať za potrebné. Je to kvôli
ochrane vás samých? Či možno hercov?
text: Lenka Nemečková | foto: archív DNS

Štyrom mladým chalanom na javisku by sa
ochranka možno zišla. Príťažliví herci, kariéra sa im rozbieha, pod tričkami sa im rysujú
obrovské svaly, a to ste ich ešte nepočuli
spievať! Nejeden húf pojašených fanúšičiek
by bolo treba udržať na uzde. Títo herci
si však musia Vyhadzovačov zahrať sami.
Rovnako ako všetky ostatné postavy v hre.
Špecialitka súčasného britského autora
Johna Godbera, ktorý využíva každého
herca na viac ako sto percent. Spolieha
sa na komorné obsadenie. To musí stvárniť všetkých, ktorých v preplnenom bare
môžete stretnúť. Vyžaduje si to dynamické
preskakovanie z role do role, ktoré mladí
herci Vladislav Plevčík, David Hartl, Tomáš

Majláth a Lukáš Pišta zvládli výborne. Tiež si
to vyžaduje ohromnú koordináciu striedania scén a prezliekania z kostýmu do kostýmu, takže svaly sú tiež len polyesterová
náhrada. Nemajte strach, všetko prebehne
hladko, za každou replikou či pohybom je
vidno poriadny „drill“.
Hra Vyhadzovači je zbierka situačne komických scén, ktoré sa odohrávajú pred alebo
za odhlučnenými dverami bežnej diskotéky.
Iba divák, ktorý toto prostredie dôverne
pozná, môže oceniť trefnosť autora a
zasmiať na situáciách, ktoré herci predvádzajú. Okrem útokov smiechu však čakajte
aj dobre mierené rany pod pás. Herci si po-

dajú nemožné správanie mladých opitých
chlapcov medzi tancujúcimi dievčatami,
rovnako však preafektovanú zábavu bandy
báb v najkratších šatách, aké možno zohnať.
Paradoxne, najväčšie posolstvo prinášajú
práve drsní vyhadzovači, ktorí vnímajú svet
diskoték z iného uhla ako bežný návštevník.
Nečakajte však ťažkopádne poučovanie
či veľkú dychberúcu pointu. Užite si dve
hodiny útokov smiechu, ktoré sa ozývajú
vždy z inej časti publika, pretože každého
zasiahne iná situácia. Okrem toho určite stoja za to spevácke a tanečné výkony mladých
talentov, ktoré k Divadlu Nová scéna určite
patria.
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LIKE LAJKUJE...
Instagram. @gennarocontaldo
Na profile talianskeho šéfkuchára, známeho hlavne z
kuchárskych show Jaimeho
Olivera, ale taktiež z relácie
Dvaja talianski gurmáni, nájdete to najlepšie zo zákulisia
talianskej kuchyne. Často sa
cez úžasné fotky dopátrate
aj k receptom alebo videám z
kuchyne.

APPKY_LIKE

Instagram. @Foodissimo
Instagram je ako stvorený na
prezentáciu jedla. To vie aj
blogger Tomáš Babinec, ktorý
na ňom približuje hlavne svoj
projekt dedova špajza, kde
pokračuje v šľapajach svojho
dedka a venuje sa výrobe mäsových výrobkov, konkrétne
domácich paštét.
Pripravil: Imro Petro
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Gadgety

Chcete pripraviť chutnú večeru a k nej si dopriať fľašu dobrého vína, avšak vaše kulinárske umenie končí pri špagetách so syrom a kečupom a chladenej dvanástke? Ak máte chytrý telefón, nie je nič stratené. V tomto čísle vám ukážeme, ako prepojiť techniku a varenie.

FB. Foodbloggerka
Dobré a kvalitné jedlo a všetko, čo sa točí okolo gastronómie, tak znie heslo blogu,
ktoré vedie mladá Slovenka.
Na jej facebookovej stránke
nájdete vždy sezónne recepty
s úžasnými kombináciami
surovín a kvalitnými fotkami,
ktoré vás určite dostanú.
Twitter. @FoodNetwork
Všetko z amerického televízneho kanálu Foodnetwork. Informácie o reláciách, recepty
podľa aktuálnej sezóny, blogy
slávnych kuchárov. Výborne
vybalansovaná stránka medzi
bežnými jedlami a „vysokou"
reštauračnou kuchyňou.

text: Imro Petro

Text: Michal Šrámek

SommeliÉr
RECEPTY
Základom dobrej večere je
pochopiteľne jedlo. Ak nechcete riskovať s cestovinami zo
„sáčku“ s omáčkou zo štyroch
druhov syra iba za 15 minút,
skúste si radšej stiahnuť aplikáciu s príznačným názvom
Recepty. Po jej spustení vás
privíta šiestimi hlavnými kategóriami, v ktorých nájdete
recepty od predjedla až po
dezert. Po zvolení vami vybranej kategórie sa vám zobrazia
konkrétne recepty zoradené
od najnovšieho. Recepty si
môžete zoradiť aj podľa obľúbenosti. V každej kategórii
je nespočetné množstvo
receptov, v ktorých je možné
aj rýchlo vyhľadávať. Každý
recept obsahuje prehľadný zoznam prísad a stručný návod
na prípravu s priloženou fotografiou pre porovnanie vášho
výsledku. Recepty je možné si
pridávať do obľúbených, ak by
ste sa k nim chceli v budúcnosti vrátiť. Táto, na ovládanie
jednoduchá a graficky prívetivá aplikácia, vás navyše privíta
v slovenskom jazyku.

Keď už máte pripravené jedlo,
prišiel čas na výber vhodného vína. Samozrejme, že aj s
týmto vám pomôže smartfón
aplikácia. Tentoraz to bude
aplikácia z Čiech s názvom
Sommelier. Po jej spustení si
vyberáte, či si chcete nájsť
vhodné víno podľa vášho jedla
alebo opačne. To v prípade, že
už ste víno kúpili a rozmýšľate, aké jedlo by k nemu bolo
vhodné. V prípade vyhľadávania podľa jedla si vyberiete
jeho typ - hydina, hovädzie
alebo napríklad aj šaláty. Ďalej
vyberáte, či sa napríklad pri
hydine jedná o kura alebo
kačicu. Po zvolení si konkrétneho typu vám už aplikácia
ponúkne zoznam vhodných
vín. Detail vína obsahuje informácie o vhodnej teplote, type
pohára a navyše si môžete
aj prečítať niečo o histórii.
V prípade, ak ste sa rozhodli
vyhľadávať vhodné jedlá
podľa vína vo vašom stojane,
vyberiete najprv parametre
vína v jednoduchom sprievodcovi a aplikácia vám ponúkne
zoznam vhodných pokrmov a
takisto doplňujúce informácie
o víne samotnom.

ProMile Lady

Po dobrej večeri s fľašou kvalitného a vhodne zvoleného
vína si vďaka aplikácii ProMile
Lady môžete skontrolovať
koľko asi môžete mať promile
v krvi. V tejto jednoduchej
slovenskej aplikácii stačí zadať
druh a množstvo vypitého
alkoholu, čas, kedy ste alkohol
skonzumovali. Následne vám
appka hneď oznámi vaše približné promile aj s informačným popisom, čo sa s vami
môže diať. Dozviete sa takisto,
kedy asi vytriezviete. V aplikácii si ďalej môžete prečítať aj
o vplyve alkoholu na ženské
telo, a to aj v prípade tehotenstva. Aplikácia obsahuje jednu
skvelú funkciu - zablokovanie
telefonovania na vybrané
telefónne čísla, ak ste pod
vplyvom alkoholu. Bohužiaľ,
toto blokovanie spočíva len v
zmene mena kontaktu na „Nedvíhaj a nevolaj”. Pre ako-tak
správne fungovanie aplikácie si nezabudnite nastaviť
svoju váhu. Aplikácia má čisto
informačný charakter a jej
používanie a pitie alkoholu je,
samozrejme, povolené až od
18-tich rokov.

Uvarte si pivo doma
Pivo je pre mnohých z nás určite jedným
z obľúbených nápojov. Ak vás nebaví
stále piť tie isté druhy a značky a chceli
by ste vyskúšať niečo nové, tak nápad
uvariť si vlastné pivo by vás mohol
zaujať. Možno ste to už doma skúšali a
určite súhlasíte, že tento proces môže
byť zdĺhavý, treba naň veľa miesta a na
konci vás čaká množstvo upratovania.
Dobrá správa – vôbec to tak nemusí byť.
Vďaka súprave na varenie piva z Brooklyn
Brew Shop si môže pripraviť tento nápoj
doma naozaj každý. Beer Brewing Kit je
špeciálne navrhnutý do bytov a malých
priestorov, takže ho môžete použiť aj
v menšej kuchyni. Za cenu 40 dolárov
dostanete v balení všetko, čo potrebujete na prípravu vlastného piva. Na výber
je veľké množstvo rôznych zmesí, od
tradičného IPA, cez svetlé a tmavé pivo až
po zmes s nádychom gaštanov, javorového sirupu alebo papričiek jalapeño. Sadu
na varenie piva si môžete objednať zo
stránky Brooklyn Brew Shop, kde okrem
iného nájdete všetky potrebné informácie a prehľadné video návody.

Doska na krájanie s dotykovým
displejom
Mini retro popkornovač
Život sa skladá z maličkostí a jednou je aj
tento sympatický mini popkornovač, ktorý svojím retro dizajnom ozvláštni každú
„movie night“ alebo „sleep-over“. Popcorn
je overená klasika a teraz si ho môžete
spraviť nielen štýlovo, ale aj zdravo. Keďže na prípravu používa tradičnú techniku
horúceho vzduchu, môžete si vychutnať
pukancov, koľko len chcete a nemusíte sa
po záverečných titulkoch cítiť previnilo.
Výhodou je aj to, že po jeho použití sa
veľmi ľahko čistí a svojím vzhľadom pôsobí ako dekorácia z päťdesiatych rokov, aj
keď ho práve nevyužívate. Tento kuchynský gadget si môžete za 42 eur objednať
zo stránky Firebox.com.

Pri pohľade na spolužiakov v aule plnej
počítačov by len málokto tipoval, že budúcnosť je v papieri a pere. Pre nás, ktorí
neholdujeme klávesniciam, je Livescribe.
Úžasná vecička, v ktorej je ukrytá kamera,
reproduktor, mikrofón a displej a ešte
stále sa pohodlne drží v ruke ako pero.
Ešte stále neviete, čo je na ňom čarovné.
Vie zaznamenávať zvuk a spájať si ho
s napísaným textom. Ak ste teda na prednáške a učiteľ povie náhodou vtip, vy si
napíšete slovo „vtip“ a po skončení prednášky a kliknutí na toto slovo, si ho pero
nájde vo svojej pamäti a pustí vám ho.
Zvuk nahráva permanentne a poznámky
píšete na špeciálny papier s „pamäťovými“ bodmi, ktoré pero sníma. Pero ako
stvorené pre študentov na prednášky.
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pripravil: Imro Petro

WEB inšpirácie
Bratilicious

Cuketka

Sušienkovo

Weby, ktoré recenzujú reštaurácie,
väčšinou fungujú ako veľký neprehľadný
zoznam podnikov, kde na prvých priečkach vidieť namiesto kvality, inzeráty.
Bratilicious je iný. Dvojica Simi a Pepso
predstavujú miesta v Bratislave a okolí,
kde sa môžete dobre najesť. Chcú ľuďom
ukázať, že v našom hlavnom meste ešte
stále nájdete dobrú kaviareň, reštauráciu
s kvalitnými steakmi a pivom. Sú odporcami veľkých reťazcov a uznávajú malé
rodinné podniky, kde majiteľ nemá problém osobne sa zaručiť za kvalitu jedla a
surovín. Okrem top reštaurácií nájdete
na stránke aj blakcklist a množstvo
článkov spojených s jedlom. Ak si chcete
rozšíriť obzory o bratislavskú kvalitu,
klikajte na bratilicious.com.

Najstarší český food blog, ktorý má pod
palcom „pán Cuketka", funguje už od roku
2006. Založil ho Martin Kuciel, pretože ho
nebavilo čítať, ako bežné médiá informujú o jedle. Inšpiráciu hľadal hlavne u zahraničných food bloggeroch z Ameriky.
Na stránke cuketka.cz nájdete recenzie
kuchárskych kníh, zaujímavé tipy a triky,
fórum a samozrejme aj recepty. Ak sa
chcete dozvedieť, čo je pastrami, zistiť,
že spáliť cibuľu do čierna možno aj
schválne a ide o výbornú chuťovku alebo
sa dozvedieť čo to o jedení zelených
jahôd, ste na správnom mieste. Ak ešte
k tomu chcete ulahodiť aj svojmu oku,
sledujte cuketku aj na
instagram.com/cuketka.

Pomaly si zvykáme na BIO potraviny a
nové zdravé trendy v stravovaní, grilovaný hermelín vyhráva nad vyprážaným
syrom. Zdravým a výživným princípom
sa začali zaoberať aj v Sušienkove. Prečo
by si to najlepšie, bez pridaných umelých prísad, stabilizátorov, solí, cukrov
a dochucovadiel nemohli dopriať aj
vaše psy? Čítate správne. V Sušienkove
si môžete kúpiť BIO fajnotky pre vašich
chlpáčov. Na výber máte rôzne kombinácie ingrediencií – od čerstvého lososa cez
kura, hovädzie mäso, cviklu, špenát ale
aj maliny alebo parmezán. Objednávať
môžete zatiaľ cez facebookovú stránku
šušienkova, kde narazíte na zaujímavé
mená pamlskov, ako napríklad losie bobky, cvikláky, bajúzky, maliniaky a ďalšie.

komentár

Chvála politické
nekorektnosti
miroslav Zelinský/pedagóg FM
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Je to tak trochu šídlo v kalhotách, ta politická korektnost. Takový bič na všechno
nepohodlné v rámci společenské debaty,
někdo by mohl říct i diskurzu. Přitom původní definice je docela jasná a ohraničená (koukněte třeba do Wikipedie) a soustřeďuje se
hlavně na jazykovou, přesněji řečovou praxi.
Jenomže, jako u mnoha jiných společenských
jevů navázaných na konkrétní situace, mají
někteří mluvčí tendenci rozšiřovat významové pole takového pojmu a začít jej používat
jako kladivo na kohokoliv, kdo jeho hranice
nectí. Tak se mi to např. jeví, obzvláště na
sociálních sítích, které umožňují demokratickou konfrontaci na nejrůznějších
úrovních, včetně té, o kterou mi jde, tedy
profesní. Někteří psavci, opojeni tím, že vidí
slova zapsaná jimi samotnými, začínají žít
v představě, že umí formulovat své myšlenky
stejně jako ti, kteří to umí opravdu. Prý bych
si měl připadat nedemokraticky, jako vyvrhel
a případně parazit, když nectím volbu padesáti procent svých spoluobčanů, kteří svými
hlasy vynesli do prezidentského ouřadu
toho ouřadu, který tam aktuálně dlí. Omyl!

Já ji respektuji. Tím je ovšem můj demokratický postoj vyčerpán a vzhledem k produkci
z této zahrádky (po ovoci poznáte je) cítím
potřebu tu a tam veřejně utrousit nějaký
šťavnatý vulgarismus jak na adresu onoho
ouřady, tak na adresu těch, kteří ho do toho
zelinářství nominovali. Že je jich tak mnoho,
mě od tohoto postoje neodrazuje, naopak.
A vrátím-li se zpátky k jakési mé teorii politické korektnosti, pak musím jen zopakovat
známé pravdy o tom, že vlastní snahou praktikujících politických korektorů je problémy
spíše zakrývat, než přesněji pojmenovávat.
Potřeba stavět svět symetricky, tolerantně,
spravedlivě a cojávímjakještě, je od počátku
odsouzena k neúspěchu. Symetrie jsou podezřelé vždy, přirozené jsou asymetrie. Svět
nese rozpory, které jsou dány fylogeneticky,
a tedy přirozeně se opakují v ontogenetickém rozměru. Jeden příklad: lidstvu nebyl
dán do vínku reciproční altruismus a chtít
tento stav překonat v politickém přesvědčení, rozuměj vůlí k socialismu, má asi stejnou
naději na setrvalý úspěch jako pokoušet se
spářit hrošici s žirafákem.
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Jedinečnosť
veľkoformátovej
fotografie

text: Peter Kubaľák | foto: Peter Kubaľák

Rozdiel medzi klasickým formátom, aký poznáme a veľkým formátom, je vo veľkosti políčka. Klasický formát je 3,6x2,4cm, a veľký
formát je 10x12,5 cm alebo ešte väčší, a to 20x25,5cm. Už táto hodnota ukazuje, o aký rozdiel ide. Veľký formát je veľký vo všetkom, v
kvalite, v hĺbke neostrosti atď. Tento typ formátu je iný vo všetkom.
Inak sa exponuje, fotograf musí inak vnímať okolie a fotku. S týmito
fotoaparátmi môžete doslova fotiť „za roh”, pretože veľkoformátové
objektívy vedia pokryť väčšiu plochu, tak ich môžeme aj presúvať
podľa potreby. Veľký formát vieme použiť na fotografovanie na
rôzne povrchy, či už je to analógový film, alebo polaroid a podobne. Práca s týmto formátom si však vyžaduje veľkú znalosť nielen
fotografie, ale aj chemických vyvolávacích procesov či fyziky –
optiky. V konečnom dôsledku fotografiu robí niečo iné – ľudské oko
a schopnosť predvizualizácie. Práve tieto veci určujú, či možnosti,
ktoré nám ponúka veľký formát vieme alebo nevieme využiť. Čaro
veľkoformátovej fotografie spočíva v tom, že fotograf sa doslova hrá
s hranicami poznania a má možnosť stále niečo nové skúšať, tvoriť,
a tak aj rozvíjať samého seba. Ako doktorand na Ústave dizajnu médií vám ponúkam svoje ukážky veľkoformátovej fotografie.
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Text: Adam Šebesta

Ruže novembra

text: Adam Šebesta

Zobudila ho trpká chuť po dlhej noci. Stretol minimálne stovku známych.
Boli všade. Vyliezali z podnikov, barov, diskoték, v rukách niesli cigarety a
sem tam vychladnutý kebab. Samo neprešiel krok bez toho, aby nevrazil
do spolužiaka alebo bývalého kolegu z banky.
Daň za úspech, hovoril Peter. Stáli dvaja uprostred rušnej ulice v centre
Bratislavy. Cigary im potichu horeli v ruke, zohrievali chladnú noc. Dav ich
míňal a objavovali sa tucty známych tvárí. Peter sa obrátil smerom k podniku, nechcel aby ho videli. Čím viac mal peňazí, tým menej mal rád ľudí.
Človek by povedal, že je to opačne
S pohármi vínav značkových kabátoch vyzerali komicky. Peter oslavoval
tridsiatku. Partner v advokátskej kancelárii, jeden z najmladších na Slovensku. Samo si nedávno otvoril reklamnú agentúru, politika ho prestala
baviť po prvej prehre vo voľbách. Chýbalo mu dvetisíc hlasov. Vyzerali
namyslene a opito. Držali pohár bieleho vína, nejakú posh odrodu z Chile.
Fľašu predávajú za šesťdesiat eur. V Chile za ňu dostanú vinári tri eurá.
Čo je do čerta zmysel života? Samo sa neveriacky pozrel na Petra. V pozadí
znela kubánska hudba. Je to víno a žena a pokoj – odpoveď si požičal z rozhovoru s Maštalírom. Nie, je to len víno! zhodnotil Peter. Ale poriadne, nie táto
žltá voda! Namyslenec. Snob. Usmiali sa a ďalej civeli do davu, prúdil hore a
dole, reval, ručal, kričal, sem tam sa niekto zvalil od vyčerpania.
Zajtra je 17. november, pomyslel si Samo. Vzal sa a odišiel. Nechal tam Petra
stáť samého s prázdnym pohárom. Spomenul si na zákazku, o ktorú ho
obrala konkurencia. Nejaký šialenec chcel kandidovať na prezidenta. A to
rovno 17. novembra. Mal pritom rozdať viac ako stotisíc ruží a zahltiť celú
Blavu bilbordmi o vplyve ruží na kvalitu života. Budem vaša ruža nádeje, znel
jeho strašidelný slogan. Samovi to nešlo do hlavy. Prečo si vybral ruže?
Čo majú s nádejou? Tak absurdný a nevydarený reklamný koncept už dlho
nevidel. Štvalo ho, že Petrova kancelária poskytuje služby aj iným reklamkám. Napadali mu divné veci. Čo ak Peter financuje tie uletené ruže?
V byte bolo ticho. Manželka už dávno spala. Na obrovskej plazme bežala
rozprávka o troch prasiatkach. Zvuk bol stlmený. Sama osvecovali tri
ružové postavičky a čierny vlk. To najmúdrejšie si postavilo dom z tehál.
Ostatné vlk zožral. Myslel na Petra a ruže.
Čo ak si stavia dom z ruží? Zožerie ho. Samo ho proste skonzumuje. Nemal by tak
uvažovať o kamarátoch. Veď sú ako dve blízke osoby, ako také frajerky bez
dlhých vlasov.
Ráno ho zobudila manželka. Vraj, či nečítal noviny. Peter obhajuje nového
kandidáta, toho s ružami. Dostal sa do sporu s kvetinárstvom, nevyplatil
faktúru. Samo zakrútil hlavou a zaspal. Na stole ležala kytica zvädnutých
ruží. Deň ovládlo ostré jesenné slnko.
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