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Ďalších desať je na nás
Bez vás by to nešlo. Bez študentov by nebola PEVŠ a neoslavovala jubileum. Bez čitateľov by nebol
Like. Bez vašej motivácie by nebolo desať rokov úspechov. Ste to práve vy, milí čitatelia, študenti,
no ešte radšej použijem slovo spolužiaci. Pretože sme v tom spolu a stojíme pred veľkým zlomom.
Doteraz budovali meno PEVŠ jej zakladatelia, pedagógovia, odborní asistenti, vedci, výskumníci
a lektori. Odvtedy škola vyrástla a nastal čas, aby sme, milí moji spolužiaci, budovali česť PEVŠ práve
my. Pôdu, prostriedky, mentorov a možnosti na to už máme. Ďalších desať rokov je na nás.
				
Príjemné čítanie a veľa motivácie želá
				Rado
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text: Radovan Kopečný
ilustrácie: Martin Nedeliak

Všetko

Paneurópska vysoká škola má za sebou dlhú cestu. Hoci má „len" desať rokov, prešla poriadne veľkými
zmenami. Najskôr naše meno budovali zakladatelia, dnes ho budujú študenti a absolventi.
Čo všetko (ne)viete o našej alma mater?
2004

najpanEuRópskejšie!

2005

2006

2007

2004

Bratislavská vysoká škola práva privítala
prvých študentov. Stala sa prvou súkromnou
vysokou školou právnického zamerania na
Slovensku. Škola sa usídlila na Radlinského
ulici a rektorát sa nachádzal v Starom meste
Na vŕšku.
Zakladatelia: prof. Dr. Vasiliy Lipitskiy, DrSc.,
Ing. Alexander Somov a JUDr. Ján Čarnogurský.
Štatutár: Dr. Emil Pejko
4

2005

Vzniká Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP.
Sťahujeme sa. Finalizuje sa rekonštrukcia
budovy na Tematínskej ulici v Petržalke.

2006

2007

Vzniká Fakulta masmédií BVŠP.
Fakulta práva má nového dekana. Na miesto
univ. prof. DDr. H.c. Dr. Wernera Ogrisa prichádza prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Fakulta práva a rektorát sa sťahuje do zrekonštruovanej budovy na Tomášikovej ulici.
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2011

2008

2012

2012

2010

2009

2011

2012

2011

2008

Vzniká Fakulta informatiky BVŠP.
BVŠP má nového rektora. Po prof. JUDr. Jozefovi Klimkovi, DrSc. sa chopil žezla prof. JUDr.
Ján Svák, DrSc.
Fakulta ekonómie a podnikana má nového
dekana. Zakladateľa prof. Ing. Milana Rajňáka, CSc. nahradil prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.

2011

Expandujeme do Českej republiky. BVŠP otvára konzultačné centrá v Prahe a Brne a o rok
nato v Ostrave.

Vychádza prvé číslo časopisu Like.

2010

Nové meno! Od nového akademického roku
(2010/2011) sa Bratislavská vysoká škola premenovala na Paneurópsku vysokú školu.
6

2012

2012

2009

Internát pre študentov Uninova hostel prešiel rekonštrukciou.

2012

29. 9. 2011 Vzniká technologický zázrak –
Mediálne centrum PEVŠ.

Vzniká Fakulta psychológie PEVŠ. V Česku
a na Slovensku ide o jedinú samostatnú
fakultu psychológie.

2012

Študenti práva Eva Cibuľková, Andrea
Kulifajová, Michal Záthurecký, Peter Plachý
súťažili medzi svetovou elitou na simulovanej obchodnej arbitráži na City University of
Hongkong. Najlepšie memorandum, najlepší
v mediácii a tretí v celkovom poradí.
Rektor prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. cestuje
do Číny, aby nadviazal bilaterálne vzťahy
s čínskymi univerzitami a položil základy spolupráce s City University of Hong Kong.
Fakulta ekonómie a podnikania má novú dekanku. Na miesto prof. Ing. Ladislava Kabáta,

CSc. prichádza prof. Ing. Kajetana Hontyová,
PhD.
Študent FP PEVŠ Peter Plachý získava Cenu
Hospodárskych novín v súťaži Študentská
osobnosť roka.
Psychológovia môžu byť Mgr. aj PhD. Fakulta
psychológie získava akreditáciu na druhý
a tretí stupeň štúdia. Pribudol aj Európsky
certifikát psychológov.
Slovak Press Photo vyhrávajú študenti fakulty masmédií. Mária Szabová – prvé miesto
v kategórii Umenie a svet šoubiznisu. Lukáš
Smiešny – tretie miesto v kategórii Šport.

Predvolebné štúdiá. V Mediálnom centre sa
nakrúcajú diskusie s politikmi. Relácia TA3
s Róbertom Ficom dosahuje vyše dvojmiliónovú sledovanosť.
Vzniká 4mov, jeden z najúspešnejších slovenských videoblogov.
Fakulta informatiky PEVŠ má nového dekana.
Pôvodného doc. Ing. Martina Šperku, PhD.,
vystriedal doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Novou prorektorkou PEVŠ sa stáva doc. JUDr.
Vlasta Kunová, CSc.
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2013

2013

2014

2014

2013

2014

2013

2013
2014

2013

2013

Fakulta masmédií má nového dekana. Na
miesto zakladateľa fakulty prof. PhDr. Samuela Brečku, PhD. nastupuje prof. PhDr. Jozef
Leikert, PhD., Litt. D.
Trojitá novinka: Fakulta ekonómie a podnikania, fakulta psychológie, fakulta informatiky
začínajú pracovať na projekte Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ.
Programy v angličtine, spolupráca v zahraničí
a lepšie podmienky pre pedagógov.
Právnici z PEVŠ opäť bodujú v Hongkongu.
V simulovanej obchodnej arbitráži sú prví
v mediácii, tretí medzi najlepšími rečníkmi
a tretí v arbitráži. Peter Plachý, Marek Ander-
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le, Adam Šebesta obstáli v konkurencii 19
tímov a 120 súťažiacich z USA, Európy, Indie,
Číny a Južnej Kórey

ter reprezentujú Paneuropa Kings. Trénerom
sa stal Ľubomír Jurínyi, kapitánom študent
práva Mário Kovalčík.

Rektor prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. podpísal
memorandum o spolupráci s viedenskou
Sales Manager Akademie Studienzentrum
Hohe Warter. PEVŠ je prvou zahraničnou
univerzitou, ktorá získava akreditáciu svojich
študijných odborov v Rakúsku.

Fakulta práva má LL.M. štúdium. Master of
laws môžete získať v spolupráci s City University of Hong Kong.

Naši informatici víťazia v súťaži Starfit. Róbert Schochmann s tímom Anima Technika
získava prvé miesto s projektom bezpilotného lietadla.

Slávnostné otvorenie Galérie Karola Kállaya
v priestoroch budovy na Tematínskej ulici.

PEVŠ ožíva hokejom. Štartuje Európska univerzitná hokejová liga EUHL. Našu alma ma-

Nový odbor pre psychológov – Sociálna
a poradenská psychológia.

Dizajnéri môžu byť magistrami. Študijný
program dizajn médií získava akreditáciu na
oba stupne štúdia.

2014

Ivan Čaniga, pedagóg FM PEVŠ, získava
ocenenie MQEP (Master Qualified European
Photographer). Európska federácia profesionálnych fotografov udeľovala ocenenia QEP
a MQEP v priestoroch Mediálneho centra.
Úspešní právnici vo Frankfurte. Študenti
fakulty práva získali na súťaži Frankfurt
Investment Arbitration Moot Court cenu pre
najlepší tím zo strednej a východnej Európy.

Nováčik sa v konkurencii 42 tímov z celého
sveta prebojoval až pred brány semifinále na
piate miesto.
Športu zdar! Na škole pôsobí Ústav telesnej
a kultúrnej výchovy.
Sme víťazi! Like, magazín PEVŠ vyhráva prvé
miesto v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero
v kategórii Vysokoškolské časopisy.

Informatici môžu byť Mgr. Fakulta informatiky získala akreditáciu na magisterský
študijný program Aplikovaná informatika.
Uchádzači si môžu vybrať špecializáciu: podniková informatika alebo počítačová grafika
a multimédiá.
PEVŠ oslavuje jubileum. Počas desiatich rokov
úspešne ukončilo štúdium 7 425 študentov,
má 20 akreditovaných študijných programov, 5 fakúlt a v súčasnosti viac ako
4 500 poslucháčov.
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Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.:

Kľúčová téma ďalších rokov je synergia
text: Radovan Kopečný
foto: Ivan Čaniga

Stabilné meno so základmi pre budúcnosť.
Tak vidí PEVŠ po desiatich rokoch rektor
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Pri príležitosti výročia
priblížil začiatky našej alma mater a načrtol jej
budúce kroky.
Prečo ste sa rozhodli práve
pre PEVŠ?
Pôsobil som vtedy na Trnavskej
univerzite, na Univerzite Komenského a na Akadémii policajného zboru. Nemal som však
vnútorný pocit, že by som mal
ísť do štátnej organizácie. Vždy
mi prekážala byrokracia a
v súkromnej sfére som cítil väčšiu voľnosť pre rozhodovanie.
Dôležitý faktor bol ten, že pri
zrode stáli moji priatelia – prof.
JUDr. Jozef Klimko, DrSc., prof.
JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. a JUDr.
Ján Čarnogurský. Išlo o krok
vpred v oblasti práva a právnej
vedy. Pre budúcnosť našej školy
je dôležité, aby kráčala po nevyšliapaných chodníčkoch.

v rámci Česka a Slovenska.
Od školskej psychológie ideme
na klinickú psychológiu.

Ako hodnotíte desať rokov
PEVŠ?
Ako racionálnych práve z hľadiska perspektívy spoločenských
vied, v ktorých vidím veľký
význam v rozvoji Slovenska. Vybudovali sme silné základy – päť
fakúlt, ktoré vytvárajú možnosti
ísť po zelenej lúke a kreovať
niečo, čo tu ešte nebolo.

Synergia sa teda dotkne všetkých odborov a fakúlt.
Moja vízia je aj bakalárske
štúdium v oblasti Art. Nie je to
umenie, ale znamená to, že si
študent môže navoliť ktorýkoľvek predmet zo všetkých
fakúlt a bude absolventom
bakalárskeho štúdia Art. Mladý
osemnásťročný človek často nevie, čím presne chce byť. Cestou
spoločenských vied obohatených o informatiku to zistí. Získa
bakalársky diplom z oblasti Art.
a môže študovať ďalšie študijné
programy na našej vysokej škole
vrátane pripravovaných.

Za desať rokov vzniklo niekoľko fakúlt a odborov. Dočkáme
sa ďalších?
Neplánujeme priveľmi kvantitatívne rozširovať školu o študijné
programy, ktoré už na Slovensku sú. Všimnite si napríklad
najmladšiu fakultu psychológie,
jedinú samostatnú fakultu
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Ako vidíte budúcnosť PEVŠ?
Kľúčová téma ďalších rokov
je synergia - efekt príbuznosti
profesií, ktoré majú perspektívu do budúcnosti. Napríklad
prepojenie informatiky a médií,
informatiky a práva, informatiky a psychológie, informatiky
a ekonómie. Alebo v prípade
psychológie v kombinácii
s právom a informatikou vzniknú psychológovia-terapeuti,
ktorí budú skúmať vplyv virtuálneho sveta na osobnosť človeka. To sú len niektoré príklady
využitia možností fakúlt.

Súvisí budúcnosť PEVŠ aj s jej
športovými úspechmi?

Áno, ďalšou víziou je športový
manažment. Šport je rafinovaný
fenomén a niet naňho odborníkov. Dane, komunikácia
s médiami, informačné systémy... Slovensko v tejto oblasti
zaostáva. Potrebujeme odborníkov na športové právo a športový manažment. Odbor by spájal
informatiku, ekonómiu, médiá
a právo. Športové právo sa napríklad nikde inde neučí len
u nás. A o to ide – ísť po študijných odboroch, ktoré nikto iný
nemá, ale my ich vieme
so súčasnou kapacitou učiteľov
ponúknuť. Mojím záujmom je
na zelenej lúke vytvoriť študijné
programy, ktoré na Slovensku
nie sú.
Ktorý úspech PEVŠ si ceníte
najviac?
Meno našej školy. Keď som bol
na rektorskej konferencii, mnohí
rektori sa vyjadrili, že im bolo
cťou byť v mojej prítomnosti.
Spočiatku boli cítiť aj predsudky,
ale prevážilo ich stabilné funkčné obdobie. Keď ste niekde prvý
rok, nemáte také slovo ako ten,
ktorý je tam dlho a rešpektujú
jeho slovo. Veľmi dôležitá je
preto aj stabilita školy, a to je
jeden z najväčších úspechov.
Máme vybudované meno.
Študentom, ktorí absolvujú našu
vysokú školu, sa nestane to, čo
v prípade väčšiny súkromných
vysokých škôl – našich nepošlú
z pracovného pohovoru domov,

Rôznorodosť a individualita sú na Paneurópskej in
text: Katarína Vaneková | foto: Veronika Boleková

keď sa pozrú na diplom vysokej
školy.
Čo pre vás znamená PEVŠ?
Demokratické ideály a čestné
uznanie. PEVŠ je značkou, ktorá
rešpektuje demokraciu a verejné
blaho s tým spojené. Nezaškatuľkovať sa v rámci foriem vlády.
Pozrite sa na logo, korunka je
symbol spojený s honorabilitou.
Svetové univerzity chceli mať tú
česť udeliť titul doctor honoris
causa potomkovi kráľovského
rodu Karlovi von Habsburgovi.
Udelíme mu ho my, 23.októbra.
Pôsobili ste na viacerých vysokých školách. V čom sú iní naši
študenti?
Na každej vysokej škole, či už
v Amerike, alebo v Číne je to
podobne. Je tu špička, ktorá má
svetovú úroveň. Doma v oblasti
práva nemáme súpera v prípade
medzinárodných súťaží v oblasti
riešenia sporov rozhodcami.
Naši študenti eliminujú európske mužstvá a dostávajú sa do
svetových kôl. Potom sú študenti, ktorí nemajú až takú vnútornú motiváciu, ale registrujú,
že sme dobrí, je im cťou u nás
študovať. No, a samozrejme, na
každej škole sú aj poslucháči,
ktorým je jedno, či študujú u nás
či na inej škole. Ale takí boli
vždy. Aj ja som mal spolužiakov,
ktorí nevedeli trafiť na internát,
nie to ešte do školy (smiech).

Rôznorodosť a individualita je cesta, ktorou sa začalo uberať celé nové milénium.
Byť „iný“ nemusí byť nevyhnutne negatívom. Byť prijatý okolím však môže byť neľahkou úlohou, hlavne na školách. Práve
v snahe naučiť sa dávať každému rovnaké
šance, usporiadala Paneurópska vysoká
škola na svojej Fakulte psychológie pri
príležitosti 10. výročia svojho založenia
2. medzinárodnú vedeckú konferenciu na
tému „Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality“.
Pod záštitou profesora PhDr. Teodora
Kollárika, DrSc. dekana Fakulty psychológie
a v medzinárodnej spolupráci s hosťami ako

doktorka Marianne Kant-Schaps z Bruselu,
profesor Kevin Woods a profesor Peter Farrell
z Manchaster University sa 4. a 5. septembra
uskutočnila udalosť, ktorá pomôže posunúť
slovenské školstvo na ďalšiu úroveň. Na pôde
Paneurópskej vysokej školy na Tematínskej
10 sa zišli hostia a vedecké kapacity z Belgicka, Veľkej Británie, Francúzska, Írska, Dánska,
či Českej republiky, aby pomohli zavedeniu
inkluzívneho vzdelávania do školskej praxe.
Na pláne bola debata o podpore mentálneho zdravia na školách, psychologické aspekty
kvality školy ale aj inkluzívne vzdelávanie
a rešpektovanie rôznorodosti a individuality
žiakov a medzinárodná spolupráca. Jedným

Dizajnéri obhajovali v galérii
text: Radovan Kopečný

Na sklonku minulého akademického roka vystavovali študenti tretieho ročníka dizajnu médií záverečné práce v Galérii Karola Kállaya.
Išlo o tvorbové práce z dizajnu fotografie, z grafického dizajnu
a dve práce z audiovizálneho dizajnu, ktoré boli prílohou bakalárskych prác. „Obhajoby mali tradičný priebeh – študenti museli
predstavovať aj teoretické časti prác, nielen praktické,“ vysvetľuje
vedúca Ústavu dizajnu médií Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr.
Dagmar Inštitorisová, PhD. „Komisia mohla takmer súčasne posudzovať kvalitu oboch výstupov, hlavne ich vzájomnú prepojenosť,
schopnosť študenta aplikovať teoretické a dejinné poznatky do
praktickej podoby. Obhajoba sa tak viac priblížila situácii v bežnom
živote,“ uvádza profesorka Inštitorisová. Dodáva, že s nápadom vystavovať záverečné práce prišli pedagógovia Ústavu dizajnu médií
Mgr. Pavol Breier, ArtD., Mgr. art. Branislav Matis, ArtD. a Mgr. art.
Tomáš Klepoch a považuje za veľký úspech, že sa projekt podarilo
zrealizovať už pri prvom končiacom ročníku bakalárov. „Vystavovanie prác bude pokračovať aj v ďalších akademických rokoch,“ hovorí
vedúca Ústavu dizajnu médií a prízvukuje, že podobné obhajoby
čakajú aj končiace ročníky dizajnérov na druhom stupni štúdia.
„Vážnosť vystavovania bude, myslím si, čoraz väčšia, keďže výstavy
budú naďalej prerastať do Výstavy najlepších študentských záverečných prác vytvorených v danom roku na našej fakulte. Študenti,
pedagógovia, rodičia a hostia školy tak budú môcť každoročne,
nielen v júni, ale až do jesene vidieť práce študentov nielen Ústavu
dizajnu médií, ale aj Ústavu mediálnych produkcií,“ prezradila profesorka Inštitorisová.

z cieľov bolo aj vytváranie tímov odborníkov
v školách a vzájomná intenzívna komunikácia inkluzívnych škôl, spojená so šírením
dobrej praxe aj v spolupráci so zahraničím.
Konferencia bola veľkým prínosom pre náš
vzdelávací systém, hoci Zakotvenie inovatívnych princípov inkluzívneho vzdelávania
a rešpektovania individuality a rôznorodosti
si vyžaduje ešte veľa úsilia. Komplexný výsledok by však mal komplexne ovplyvniť zmenu
postojov celej verejnosti a pomôcť podpore
psychológie a psychickej pohody študentov
na školách. Paneurópska vysoká škola tak
môže ísť hrdo príkladom v rámci inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

Študenti práva mieria
na FDI Moot 2014
text: Martin Kridla

Úspešný tím študentov Fakulty práva PEVŠ sa pripravuje na ďalšiu
súťaž v simulovanej investičnej arbitráži – FDI Moot 2014. Po marcovom úspechu na Frankfurt Investment Arbitration Moot Court
(tretie miesto z celkovo 42 tímov z celého sveta a Cena pre najlepší
tím zo Strednej a Východnej Európy, pozn. red.) sa naši študenti rozhodli zúročiť nadobudnuté skúsenosti a zmerať si sily s ešte väčšou
konkurenciou.
Koncom októbra ich čaká nová výzva – renomovaná súťaž Foreign
Direct Investment Moot 2014. Na aktuálny ročník (v poradí siedmy)
sa prihlásilo 60 tímov právnických fakúlt z rôznych končín sveta.
Už v skupinovej fáze môže žreb súťaže pripraviť pre tím PEVŠ súboj
s prestížnymi americkými Harvard University, Georgetown University, Pepperdine University alebo anglickou King’s College London.
O čo ide?
Organizátori súťaže si na tento ročník pripravili fiktívny prípad
týkajúci sa štátnych dlhopisov a reštrukturalizácie štátneho dlhu.
Tím Fakulty práva PEVŠ v zložení Marek Anderle, Martin Kridla, Peter
Plachý a Anna Šablicová sa okrem iného zaoberajú významom
interpretačného rozhodnutia Stáleho rozhodcovského súdu v Haagu k dvojstrannej zmluve o ochrane a podpore investícií alebo
otázkou, či štátny dlhopis spadá pod definíciu investície uvedenú
v dvojstrannej zmluve o ochrane a podpore investícií.
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like | paneuropa news

JEDENÁSTE NA SVETE
Výborné výsledky Natálie Dubovcovej
a Dominiky Nestarcovej sa odrazili aj na
ich postavení vo svetovom rebríčku FIVB.
Aktuálne im s 3 698 bodmi patrí výborná
11. pozícia. Medzi európskymi dvojicami
sú na skvelej šiestej priečke, a to aj napriek tomu, že ako nedávno prezradil ich
manažér a Natáliin otec Miloš Dubovec,
spomedzi profi tímov majú jeden z najnižších rozpočtov.

Trikrát bronzové

Plážové volejbalistky Paneurópy
majú za sebou leto plné úspechov

Text: Adam Solga | foto: Soňa Vozárová

Natália Dubovcová s Dominikou Nestarcovou majú za sebou poriadne horúce
leto. Plážové volejbalistky štartujúce za
VŠK Paneurópa Bratislava a reprezentujúce Slovensko v tomto roku definitívne
potvrdili, že patria do svetovej špičky
a ešte väčšmi zvýraznili dominanciu medzi
domácou konkurenciou.
Sympatická dvojica sa v tomto ročníku hneď
trikrát prebojovala do najlepšej trojky na
prestížnych medzinárodných turnajoch.

Podarilo sa im to na Grand Slamoch v nórskom Stavangeri a kalifornskom Long Beach.
Bronzové boli aj na turnaji CEV Masters vo
švajčiarskom Bieli. Natália s Dominikou tak
po predsezónnej príprave, ktorú opäť absolvovali na Tenerife, nadviazali na vlaňajšie
piate miesta z Grand Slamov v Ríme a Los
Angeles a latku posunuli zas o čosi vyššie.
Obe však trocha mrzelo, že na Grand Slame
v rakúskom Klagenfurte, kam im tradične
chodia fandiť aj slovenskí priaznivci, dosiahli
„len“ 17. pozíciu.

V polovici augusta v Košiciach obhájili titul
majsteriek Slovenska, keď vo finále ľahko
zdolali Silviu Poszmikovú s Luciou Michalovičovou (2:0). Pre Natáliu s Dominikou to
bol už piaty spoločný slovenský titul, tento
raz ho však získali absolútne suverénnym
spôsobom, keď vo svojich štyroch dueloch
nestratili ani jediný set!
Dievčatá si na sklonku leta našli čas aj na
účasť na charitatívnom podujatí Slovanet
Beach Exhibition v Poprade, kde boli najväčšími ozdobami beach volejbalového turnaja.
Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta
SR Andreja Kisku a celý výťažok zo vstupného
poputoval pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a rodinám detí s mozgovou obrnou.

Študenti Masmédií na praxi v TA3

Festival tvorivosti na PEVŠ

PEVŠ ponúka študentom možnosť získať nielen teoretické vedomosti počas výučby, ale aj praktické skúsenosti priamo z médií.
Preto mohli študenti z fakulty masmédií absolvovať trojtýždňovú
prax v TA3. Úzka spolupráca s TA3 začala začiatkom marca 2014, keď
sme každý týždeň poslali dvoch študentov našej fakulty na prax.
Záujemcov bolo zo všetkých ročníkov vyše 50, ale z kapacitných
dôvodov sme mohli zabezpečiť stáž iba pre 38 študentov. Počas
praxe sa oboznámili s fungovaním spravodajského redakčného
systému. Aktívne sa zapájali a asistovali pri štylizácii textov, výrobe
reportáží a strihu jednotlivých príspevkov. Veľmi nás potešil záujem
študentov získavať poznatky priamo z praxe, preto sa budeme
snažiť ponúknuť túto a aj ďalšie možnosti praxe v najbližšom akademickom roku.

Záver minulého akademického roka sa niesol v duchu úspešného 1.
ročníka Festivalu tvorivosti študentov – fakultného kola ŠVOČ. Šikovní poslucháči fakulty masmédií prezentovali svoje mediálne výtvory. Záštitu prevzal prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D., a diela
študentov posudzovala porota pod vedením MgArt. Yvonne Vavrovej, ktorej patrí vďaka za organizáciu 1. ročníka Festivalu tvorivosti
študentov. Hlavnú cenu získala Daša Krňanová za dokumentárny
film Filmkód. V kategórii krátkych filmov obsadil prvé miesto Michal
Illa – reklama Evia, druhé miesto Eva Čarnogurská – videoklip Tango, tretie miesto Michal Lehocký – filmová esej Movie. V kategórii
dlhších filmov sa na rebríčku víťazov s číslom jeden umiestnil Denis
Németh – dokumentárny film Naše selo, druhé miesto získala Lucia
Vidová – dokumentárny film Žena režisérka a trojicu uzavrel Daniel
Kontuľ s dokumentárnym filmom Príbeh od A. Bronzový víťaz Daniel nie je v audiovizuálnej tvorbe nováčik a čoskoro sa dočkáme aj
premiéry jeho filmu. Rozhovor s ním nájdete v rubrike Kultúra.

Text: Pavol Náther

Vianočná výhra,
letný zážitok
Víťazka vianočnej súťaže Like magazínu,
druháčka FM PEVŠ Tamara Antalová, si hlavnú
cenu užila naplno. Ako cieľovú destináciu
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Text: Radovan Kopečný

jazykového pobytu v zahraničí kdekoľvek
na svete zvolila USA. Aby jej cestovanie
nenarušilo študijné povinnosti, navštívila
Spojené štáty americké cez letné prázdniny.
Či sa spojenie príjemného leta s užitočným
vzdelávaním vydarilo, spýtali sme sa priamo
našej spolužiačky. „Študijný pobyt v USA mi
dal veľa. Navštívila som San Francisco, kde

Text: Anabela Mikušiaková
Foto: Soňa Vozárová

som chodila do školy, ale taktiež Los Angeles
a New York. Konečne som mala možnosť
vidieť naživo, ako to v Amerike vyzerá a som
vďačná Like a EF, že som mala túto možnosť,“
teší sa výherkyňa. Cenu do súťaže venoval
a vzdelávací pobyt v hodnote 1000 eur zabezpečil svetový líder v oblasti medzinárodného vzdelávania jazykov EF Education First.

Akademický rok plný akcií

Text: Anabela Mikušiaková
foto:Roman Krajniak

Študentský klub zaznamenal v poslednom roku veľa zmien. Po odchode Andreja Šebestu sa novým prezidentom stal Jakub Buza, ktorý na svojom poste pokračuje aj ďalší akademický rok. Okrem overených
akcií si pripravil aj množstvo nových podujatí v novom šate.
Jakub, prezidentom študentského klubu si rok. Ako si zatiaľ
spokojný?
Som typ človeka, ktorý nikdy nie
je spokojný na sto percent, ale
minulý rok bol pre študentský
klub veľmi úspešný. Podarilo
sa nám zorganizovať niekoľko
úspešných akcií, ktoré jednak
ocenili študenti a tiež prispeli
k tomu, aby naša škola bola vnímaná dostatočne atraktívne na
to, aby pritiahla ďalšie zaujímavé
osobnosti. Našou snahou je však
to, aby Študentský klub ďalej
napredoval.
Čo si pripravil Študentský
klub tento rok?
Semester sme odštartovali
akciou, ktorá pomohla prvákom
etablovať sa na škole a poskytnúť tipy a rady študentom,

ktorí sa chystajú na Erasmus+.
Na začiatku semestra nebude
chýbať ani poriadna párty,
tentoraz 9. októbra v Nu Spirit
Clube, na ktorej budú okrem
iného aj skvelí DJi. Ďalej máme
tradične naplánované rôzne
diskusie s osobnosťami. Medzi
tých, ktorí nám už potvrdili účasť
patrí napríklad Adela Banášová.
Študenti sa môžu tešiť na beániu
začiatkom novembra a lyžiarsky
kurz v letnom semestri.
Je niečo nové, čo sa zmenilo od
minulého roka?
Tento rok prichádzame s novým
konceptom – stanovili sme si
pravidelné dátumy a časy, kedy
budú diskusie prebiehať. Takisto
sa zmení miesto – keďže v obidvoch budovách sa nachádzajú
galérie, diskusie budú prebiehať

práve tam, v neformálnom a zaujímavom prostredí s umeleckými
dielami.
Od nového akademického roka
si aj manažérom hokejového
klubu…
Áno, keďže Tomáš Bíly, bývalý
generálny manažér, úspešne
ukončil magisterské štúdium
a nebude už mať dostatok času
venovať sa aj hokeju, jeho úloha
prešla na mňa ako na prezidenta
Študentského klubu, pod ktorý
hokejový tím oficiálne spadá.
Posledný ročník práva, prezident Študentského klubu
a ešte aj manažér hokejového
tímu. Nie je to priveľa na jedného človeka?
Podobnú otázku si kladiem aj
ja, no odpoveď nájdem, až keď

sa to všetko začne. V každom
prípade, mám okolo seba tím
veľmi šikovných ľudí, ktorí svoje
úlohy poznajú a sú pripravení
mi so všetkým pomôcť. Takže
verím tomu, že to spolu všetko
zvládneme! Touto cestou by som
chcel osloviť všetkých, ktorí majú
chuť a chcú sa zapojiť do našich
aktivít. V klube je dosť miesta
pre nových členov a všetci sú
srdečne vítaní. Stačí, aby ma kontaktovali, buď e-mailom na:
stklub@paneurouni.com, prípadne cez facebookový profil Paneurópska Vysoká Škola (Študentský
Klub Pevš).
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text: Radovan Kopečný
foto: Graduate Institute for Entrepreneurial Studies Niigata

Japonsko, jedna z najrozvinutejších krajín sveta, otvára
svoje brány pre študentov
PEVŠ. V priestoroch našej
alma mater pôsobí Japonské
centrum. Po slávnostnom
otvorení 29. septembra začína
naplno pôsobiť a ponúkať
študentom možnosti krajiny
vychádzajúceho slnka.
Cieľom Japonského centra je
pripravovať poslucháčov PEVŠ
na štúdium v Japonsku. Prvú
partnerskú zmluvu uzavrela
PEVŠ s odbornou vysokou školou
Graduate Institute for Enetrepreneurial Studies v Niigate.
Študenti našej školy budú tak
môcť študovať v Japonsku.

S Japoncami
a japonológmi
Hlavným garantom Japonského
centra je Ing. Štefan Pecho, PhD.,
zakladateľ slovenskej univerzitnej
japonológie a štúdií interkultúrnej
komunikácie s dvadsaťsedemročnou pedagogickou praxou, diplomat, ekonóm medzinárodných
ekonomických vzťahov a zahraničného obchodu a konzultant. Ďalej
stretneme japonskú profesionálnu
vysokoškolskú lektorku, prekladateľku, konzultantku Minako Vlček
s mnohoročnými pedagogickými
skúsenosťami v Japonsku i v Európe. Do tretice zastrešuje Japonské
centrum Mgr. Štefan Pecho, učiteľ
japončiny, tlmočník, absolvent
japonológie a medzikultúrnej
komunikácie s dvojročnými skúsenosťami zo študijných pobytov
v Japonsku a päťročnými pedagogickými skúsenosťami
aj na postgraduálnom stupni
vysokoškolského vzdelávania.
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Cestovanie, štúdium,
skúsenosti
S príchodom Japonského centra
sa študentom otvárajú nové
možnosti. Nie každý sa dostane
na Ďaleký východ, ba dokonca
tam študovať. Naši študenti
budú môcť v Japonsku absolvovať magisterské štúdium vo
svojich odboroch, MBA (Master
of Business Administration) štúdium a zahraničné študijné pobyty vo svojich odboroch v rámci bakalárskeho a magisterského
štúdia na PEVŠ. Nebudú chýbať
ani jazykové kurzy na japonských vysokých školách alebo
špecializovaných výučbových
centrách. K týmto príležitostiam
sa pridávajú aj možnosti získať
rôzne typy japonských vládnych
i korporatívnych štipendií.

Jazyk nie je prekážkou
Základom Japonského centra bude jazyková príprava
poslucháčov v súlade s medzinárodným jazykovým štandardom JLPT (Japanese-Language
Profiencty Test). Pri intenzite päť
vyučovacích hodín týždenne
nadobudne poslucháč úroveň
N3, čo zodpovedá jazykovým
vedomostiam bakalára univerzitnej japonológie. Študenti,
ktorí budú mať záujem o MBA
štúdium na Graduate Institute
for Entrepreneurial Studies v Niigate, musia dosiahnuť úroveň
N2, teda jazykové vedomosti
magistra japonológie. Umožní
sa im aj profesionálne pôsobenie v Japonsku alebo v japonských firmách na Slovensku
či v zahraničí.

Japonsko pre všetkých
Okrem certifikovaného štúdia
japonského jazyka ponúkne
Japonské centrum kurzy japončiny. Všetky kurzy kombinujú
výučbu v slovenskom jazyku
so slovenským lektorom, ale aj
v japončine, na hodinách konverzácie s japonskou lektorkou.
Tešiť sa môžeme aj na prezentáciu tradičnej japonskej kultúry
formou výstav, prednášok,
prezentácií a besied. Živý dotyk
s krajinou vychádzajúceho slnka
prinesú kurzy ikebany – tradičného aranžovania kvetov, vyskúšať si bude možné aj kaligrafiu
či čajový obrad.

Na PEVŠ sa učilo aj cez prázdniny.
V Letnej škole zvukového majstra
Fakulta masmédií a Fakulta
informatiky PEVŠ spojili sily, aby
vytvorili letný workshop pre
priaznivcov zvukovej postprodukcie. V priestoroch Mediálneho centra sa v dňoch 18. – 22.
augusta stretlo desať nadšencov
s odborníkmi z oblasti digitálneho spracovania zvuku, akustiky a programovania hudby
na počítači.
Od mikrofónu až po hotovú
nahrávku.
Tak vyzeral týždeň
na letnej škole. Kurz bol primárne určený študentom stredných
a vysokých škôl, ale našli sa aj
ďalší záujemcovia. Pre desiatich
prihlásených pripravili program
dve fakulty PEVŠ – fakulta
masmédií a fakulta informatiky.
Štyria lektori sa podelili o svoje

znalosti z praxe a odpovedali
na otázky amatérov i profesionálov. K dispozícii bola špičková
technika, počítače vybavené
softvérom Pro Tools
a nahrávacie štúdio Mediálneho
centra.
Profesionálne hneď na úvod
Kurz pozostával zo štyroch predmetov. PEVŠ si na personálnom
zložení lektorov dala záležať
a hneď prvý predmet Základy
zvukovej tvorby s využitím DAW
viedol Ing. Miloš Fedor, producent, DJ a absolvent zvukovej
sklady a štúdiovej produkcie
v Los Angeles. Účastníci sa oboznámili s konkrétnymi problémami pri nahrávaní a postupmi
pri úprave zvuku v DAW. Keďže
kurzu sa zúčastnili aj profesionáli, prednášajúci odpovedal aj

na otázky z praxe.
Programovanie aj akustika
Základy programovania zvuku
a hudby v HTML a JAVA viedol
pedagóg fakulty informatiky
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Predmet sa zameriaval na
prehrávanie zvukových súborov,
streaming a programovanie MDI
v HTML, Javascripte a Jave. Svoje
dlhoročné znalosti z oblasti
štúdiovej techniky poskytol Ing.
Zdenko Nosko. Rozprával nielen
o akustike z hľadiska spracovania zvuku, ale aj pre laické účely,
napríklad o akustike miestnosti,
počúvaní zvuku doma či akustickej úpravy priestorov.
Živá kapela v štúdiu
Spracovaním zvuku pomocou
DAW sa zaoberal aj Mgr. Július
Selnekovič. Venoval sa taktiež

text: Radovan Kopečný
foto: Roman Krajniak

otázkam rozmiestnenia mikrofónov pri nahrávaní a v mnohom
doplnil prednášky Ing. Miloša
Fedora, poprípade uviedol iný
pohľad či názor na problematiku. Finále kurzu spočívalo v nahrávaní kapely v plne vybavenom štúdiu v Mediálnom centre.
Výsledkom bola profesionálne
spracovaná nahrávka. Viacerí
zúčastnení vyjadrili spokojnosť
s letnou školou, či už po personálnej, technickej alebo pedagogickej stránke. Absolventi kurzu
získali na záver certifikát. Ak ste
letnú školu nestihli, nezúfajte.
Fakulta masmédií v spolupráci
s fakultou informatiky zvažuje
podobný workshop aj o rok.

Čo si o letnej škole zvukového majstra myslia účastníci?
Lívia Doležalová, 18 rokov
„Naučila som sa použiť nové veci priamo
v praxi v DAW softvéroch, dozvedela som
sa veľa z odboru, ale aj to, ako nazvučiť nástroje a ďalej s nimi pracovať pri nahrávaní,
mixovaní a masteringu. Najviac ma oslovilo,
že sme si všetko mohli vyskúšať v praxi.“
Branislav Guzma, 36 rokov
„Som rád, že som mohol stretnúť ľudí, ktorých zaujíma téma zvukovej postprodukcie.
Cením si najmä možnosť pýtať sa priamo
odborníkov.“
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Josué González Díaz:

Únava je dočasná,
ale satisfakcia
z dosiahnutia
akademických cieľov
je trvalá.

NAVRHNI

SI KAMIÓN
A PRESLÁV SA

Na prelome jesene sme mali na Medzinárodnom oddelení študenta z
Mexika, Josué González Díaza. Počas
dvoch týždňov okúsil našu kultúru a
ukázal, ako funguje jeho Universidad
de Guadalajara.
text, foto: Nika Mičechová

Na PEVŠ si prišiel vďaka
programu CGU STELLA SENIOR
PROGRAMME 2014. Prezraď,
o čo ide.
Je to výmenný program zamestnancov medzi univerzitami, ktoré patria do Compostela Group
of Universities. Vďaka programu
môžu pracovníci cestovať na
partnerské univerzity, kde si
vymenia pracovné skúsenosti,
ktoré môžu následne aplikovať
vo svojom prostredí. Zároveň
okúsia novú kultúru. Môj prínos
na PEVŠ bolo detailné ukázanie fungovania akademickej
a administratívnej organizácie
práce, ktorú využívame na
našej univerzite. Predstavil som
aj Mexickú kultúru. Napríklad
detailnú prípravu tequilly
a pravidlá, kedy tequillu môžete
nazývať Tequillou. Moja rodina
ju totiž vyrába.
Našiel si teda u nás aj skutočnú tequillu?
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Keď si kupujete tequillu, mali by
ste sa uistiť, že na fľaši je napísané „Distillate Agave“. Znamená
to, že sa v nej nenachádza pridaný cukor a farbivo. V Mexiku sa
tequilla vyrába hlavne v regióne
Jalisco, čiže ideálne by v ňom
mala byť aj vyrobená. Tequillu
pijeme čistú, s citrónom a soľou.
Nepoužívame škoricu ako vy.
Čo ďalšie bolo pre teba kultúrnym šokom?
Bez pochýb to bol jazyk. Nikdy
som ho predtým nepočul a veľmi na mňa zapôsobil. Stihol som
sa však naučiť iba „ďakujem“.
Prečo si si vybral Slovensko?
Bol som fascinovaný myšlienkou navštíviť krajinu v strednej
Európe. Ste región, kde sa nie
tak dávno zmenil politický
režim a postupne aj ideológia
obyvateľov.
Chcel som tiež ochutnať typickú

kuchyňu regiónu. Zbožňujem
nové chute.
Čo sa ti u nás páči a čo nie?
Páči sa mi Bratislava, pretože
mám rád malé mestá a je to tu
bezpečné. Mesto, kde môžete
kráčať bez strachu, že vás niekto
napadne. Páčia sa mi domy
s vlastnými vinicami. A, samozrejme, aj kvalita piva. Na druhej
strane, život je veľmi drahý.
Možno sa mi to iba zdá, pretože
príjem rodiny u nás je trikrát nižší ako tu. Európania sú chladnejší v interakcii s ostatnými. Som
z latinskej krajiny, kde je bežné
ukázať náklonnosť na verejnosti.
Nezáleží, či je to váš partner,
kamarát a či ide o rovnaké alebo
opačné pohlavie.
Spomínal si, že si na PEVŠ ukázal, ako pracujete na tvojej
univerzite. Čo je teda tvojou
prácou?
Pracujem pre rektora Univer-

zitného centra na Universidad
de Guadalajara už tri roky ako
technický sekretár. Pozícia mi
dovoľuje sledovať politiku vzdelávania, ktorá sa snaží o zvýšenie vzdelávania v regióne, kde
žijem. Starám sa o imidž rektora
a tiež logistiku a protokol Univerzitného centra.
Ako zvládaš štúdium a prácu
naraz?
Musím uznať, že štúdium MA
(Master of Behavioral Science:
Behavior Analysis) nie je ľahké.
Veľakrát som musel obetovať
čas s priateľmi, či na párty.
Začal som si veľmi vyberať, ako
a s kým trávim čas. Stále však
nezabúdam na to, čo je dôležité.
Napríklad, hocikedy si nájdem
čas na rodinu, rodičov, moju sestru. Venčím mojich dvoch psov
a stíham aj najlepších priateľov.
Únava je dočasná, ale satisfakcia
z dosiahnutia akademických
cieľov je trvalá.

1. inšpiruj sa existujúcimi kampaňami na www.adtrucks.eu

víťazný návrh
predošlého ročníka

2. vyber si tému pre svoj návrh: Propagácia tvojej krajiny / Produktová reklama
3. navrhni dizajn vlastného kamiónu ADTRUCKS
4. pošli výsledný návrh na adtrucks@adtrucks.eu spolu s popisom,
odkiaľ si čerpal inšpiráciu a kontaktnými údajmi do 16. 11. 2014

Najlepší návrh súťažnej sekcie „Propagácia tvojej krajiny“ bude vyrobený a umiestnený
na kamión ADTRUCKS a 6 mesiacov bude brázdiť cesty strednej Európy.
Celkového víťaza vyberie odborná porota. Prvé tri miesta v každej kategórii získajú hodnotné ceny.
viac informácií a pravidlá súťaže nájdeš

www.adtrucks.eu

mediálni partneri:

partneri:
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text: Radovan Kopečný
Foto: Martin Nedeliak

Branislav Ondrášik:
Stokrát opakovaná lož sa nikdy
nestane pravdou

Mohol ostať na univerzite v Británii, no vrátil sa, aby pomohol založiť našu fakultu masmédií.
Dlhoročný novinár, PR manažér v svetoznámej slovenskej firme, dobrovoľník, pedagóg a výskumník
v oblasti propagandy, politickej komunikácie a médií. S Branislavom Ondrášikom sme sa zhovárali
aj o tom, kto bude hrdinom, akého Slovensko potrebuje.
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Kto je Branislav Ondrášik?

Mnohí by zostali.
Z USA som sa vrátiť musel, ale
v Británii som mohol zostať
a spraviť si druhý doktorát.
Vrátil som sa, lebo ma volal
Samuel Brečka. Povedal mi, že
má pripravený projekt – novovznikajúcu Fakultu masmédií
vtedy ešte Bratislavskej vysokej
školy práva.

Prečo ste sa rozhodli pre
kariéru v médiách?
Médiá boli vždy moja láska.
Spomínam si, ako som prvýkrát v roku 1991 videl CNN. Išlo
o vojnu v Perzskom zálive v priamom prenose. Okamžite ma
to zaujalo. Vtedy som vedel, že
chcem robiť v novinách, dodnes
ma to drží.
Aké boli vaše novinárske
začiatky?
V médiách som pracoval hneď
po maturite. Publikoval som
však už počas strednej školy,
pretože som sa hlásil na katedru
žurnalistiky a na prijímacích
skúškach sme museli ukázať
výstupy. Ja som mal uverejnený
napríklad komentár v denníku
Práca. Po maturite som si hneď
našiel prácu, najprv v TASR
a v roku 2000 som začal pracovať v Hospodárskych novinách.
Odvtedy som bol v novinách
s prestávkami, počas ktorých
som študoval v zahraničí. V médiách som pôsobil až do roku
2010 a potom som prešiel na
druhú stranu, do PR.
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Neodradila vás nepriaznivá
klíma pre novinárov počas
mečiarizmu?
Zažil som to na strednej škole.
Čítal som denník SME, sledoval
volebné kampane v roku 1998,
zúčastňoval sa na protestných
akciách... Boj proti mečiarizmu
vo mne naštartoval silné emócie, a bol to jeden z dôvodov,
prečo som chcel byť novinárom.
Hoci som nikdy nepísal o domácej politike, vždy to bolo skôr
zahraničie.
Robili ste dokonca aj v Novom
čase.
Áno, tam som však písal o všetkom možnom. Aj bulvár. Bola to
tvrdá škola, zaujímavá, ale zistil
som, že to nie je to pravé pre
mňa. Potom prišla príležitosť
študovať v USA. Z Nového času
som odišiel a neskôr začal spolupracovať s denníkom SME až do
roku 2010.
V štúdiu ste pokračovali ako
doktorand. Čo vás zlákalo do
akademickej sféry?
Poviem to otvorene. Vôbec som
sa nehlásil na doktorandské

štúdium z nejakého nadšenia.
Hoci potom sa mi to začalo
páčiť a nakoniec som aj skončil
ako pedagóg. Chcel som, ako
mnohí iní, oddialiť nástup na
základnú vojenskú službu,
a bola tu možnosť pokračovať
v štúdiu. Najskôr som sa prihlásil
na doktorandské štúdium na
Prognostickom ústave SAV, kde
bol mojím spolužiakom Vladimír
Bačišin. On to vydržal do konca,
no moje očakávania štúdium
nenaplnilo. Keďže som sa naďalej chcel vyhnúť vojne, prihlásil
som sa na doktorandské štúdium na katedre žurnalistiky. No
a medzičasom vojenskú službu
zrušili, stále som však odvedený.
Neskôr ste študovali aj v zahraničí a nie raz.
Vtedy som bol doktorand na
katedre žurnalistiky. Prihlásil
som sa s projektom do súťaže
o Fullbrightovo štipendium a vybrali ma. Veľmi som sa z toho
tešil. Nikdy by som si nemohol
dovoliť študovať v zahraničí.
Odišiel som na rok na Michigan
State University.

Takže vám akadémia nakoniec
učarovala?
Zapáčilo sa mi študovať pod
vedením Samuela Brečku
a v Spojených štátoch som zahorel pre výskum. Rok v Amerike
bol veľmi inšpiratívny. Videl
som, ako má vyzerať univerzita
a štúdium a ako to robiť naozaj
dobre. Rovnako aj o rok nato,
v roku 2007, keď som v Anglicku
študoval politickú komunikáciu
na University of Leeds. Bola to
jedna z najlepších škôl, kde možno študovať tento odbor. Odtiaľ
som si odniesol titul master.
Teda vlastne máte...
Jeden doktorát a dva magisterské tituly.
Mali ste v živote nejakého
mentora?
Bol ním Samuel Brečka. Svojimi
životnými skúsenosťami, realizovanými výskumami a vedomosťami dokázal dávať veci do
súvislostí a komplexnosti, ktorá
sa na Slovensku len tak nevidí.
Prečo ste sa z USA a z Veľkej
Británie vrátili na Slovensko?

Ako by ste porovnali slovenskú a zahraničnú školu?
Ide najmä o prístup študentov.
V Anglicku sa poctivo pripravujete na každú hodinu. Každý
študent si prečíta povinnú
literatúru, o ktorej sa na hodine
bude rozprávať. Aby nevyzeral
ako hlupák pred učiteľmi, ale aj
pred spolužiakmi. Chápu, aké
dôležité je učiť sa.
Na PEVŠ sa špecializujete na
predmet Médiá a propaganda.
Ako vnímate dnešnú propagandu? Zmenilo sa niečo?
Určite áno, zmenilo sa veľa.
Hlavne nástroje. Existujú nové
typy médií, ktoré sa využívajú
v informačnej vojne. Do popredia sa dostala verejná diplomacia. Nechápme propagandu
v pejoratívnom zmysle slova, ale
ako proces presviedčania más.
Zaujímavé je, že efektívna propaganda by mala byť založená
na faktoch a napriek tomu bola
vojna v Iraku v roku 2003 založená na klamstve. Historicky sa to
ukázalo ako najmenej efektívny
spôsob. V momente, keď máte
v propagande lži, všetko, o čo
ste sa pokúšali je automaticky
zničené. Preto je hlúposť, ak
niekto hovorí, akú efektívnu
propagandu malo nacistické Nemecko. Stokrát opakovaná lož sa
nikdy nestane pravdou. Pravda
vždy vyjde najavo, len niekedy
jej to dlhšie trvá.

Branislav Ondrášik (33) vyučuje na Fakulte masmédií PEVŠ predmety Médiá a propaganda a Politická komunikácia. Vyštudoval
žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK, kde získal aj titul PhD.
Ako doktorand v rokoch 2006-2007 študoval na Michigan State
University v USA a v rokoch 2007-2008 vyštudoval politickú
komunikáciu na University of Leeds. Od roku 2008 pôsobil na
Fakulte masmédií, napríklad aj ako vedúci Ústavu masmediálnej komunikácie. Viac ako desať rokov pracoval ako novinár –
v TASR, Hospodárskych novinách, Novom Čase Nedeľa, SME
a SME.sk. V roku 2010 prešiel na druhú stranu a začal pracovať
ako PR manažér pre Európu, Blízky východ a Afriku v ESETe.
Pomáha aj v Nadácii Zastavme korupciu a v Amnesty International Slovensko. Občas si zabloguje.

Okrem PEVŠ pracujete v slovenskej a globálne známej
firme ESET. Ste na jednom
z najlepších PR miest, aké možno na Slovensku nájsť. Aký je
to pocit?
Som veľmi spokojný. To, že ma
Miroslav Trnka prijal, zmenilo
môj život. Pracujem tam ako
PR manažér pre Európu, Blízky
východ a Afriku. ESET pre mňa
znamená veľmi veľa, milujem
túto firmu, je to moja láska.
Spomínate Miroslava Trnku,
ktorý sa otvorene postavil
proti korupcii.
Nadácia Zastavme korupciu
je projekt Miroslava Trnku,
ktorý chápem ako niečo, čo chce
odovzdať tejto krajine. Spolu
s Michalom Blahom sa ňou zaoberali už dlhšie a ja som bol od
začiatku pri jej vzniku. V nadácii
som dobrovoľníkom a pomáham v oblasti komunikačných
záležitostí. Je to pre mňa veľmi
zaujímavé a myslím si, že pán
Trnka má dobrú víziu. Verím, že
to bude znamenať zmenu.
Aktivizujete sa aj v Amnesty
International.
V Amnesty International som
členom, myslím, od konca
deväťdesiatych rokov. Každý
rok máme nejaké kampane, na
ktoré sa zameriavame a ktoré sú
môjmu srdcu veľmi blízke. Napríklad o rómskej problematike

a segregácii a rovnakom prístupe k vzdelaniu. Prilákal ma tam
boj za väzňov svedomia, ktorí sú
vo väzniciach po celom svete za
svoje názory a presvedčenie.
Médiami otriasol váš verejný
„coming out“, keď ste sa na
blogu priznali k homosexuálnej orientácii.
Už sa nedalo vydržať, čo sa v tejto krajine deje. Prvotné napätie
bolo povedať to verejne – začal
som na Facebooku. Keď som
videl podporu mojich priateľov,
upokojil som sa. Nasledoval
blog. Strach som nemal. Vedel
som, že článok vyvolá rôzne
reakcie, ale cítil som, že je
dôležité, aby som to povedal,
pretože to hovorí málokto z našej komunity.
Jeden časopis ste si predsa
nechali a donedávna ste ho
viedli – Global Media Journal.
Zakladali sme ho spoločne so
Samuelom Brečkom a Jozefom
Dukesom ako slovenskú verziu
medzinárodného vedeckého
časopisu Global Media Journal.
Oslovili sme priateľov na zahraničných univerzitách. Získali sme
zaujímavé príspevky a vytvorili
časopis, v ktorom sú medzinárodné trendy a kvalitné slovenské a zahraničné texty. Dôležité
bolo, aby to malo medzinárodný
presah, a aby to bolo bezplatne
k dispozícii najmä študentom.

Vrátil som sa, lebo ma
volal Samuel Brečka.
Povedal mi, že má pripravený projekt – novovznikajúcu Fakultu masmédií
vtedy ešte Bratislavskej
vysokej školy práva.

Teraz toto naštartované dielo
prenechávam Zuzane Ihnátovej.
Čo by ste odporučili študentom médií, aby zažili úspešnú
kariéru ako vy? Od kolportéra
Bratislavského večerníka až
po globálne úspešný ESET.
Ísť si za svojím cieľom, ale mať
v sebe aj pokoru. Hlavne stále
niečo robiť, nespať a nemyslieť si, že všetko príde samo.
Jednoducho na niečom robiť – či
už je to dobrovoľnícka činnosť,
čítanie odbornej literatúry...
Nemrhať časom.
Aký je váš recept na zachovanie rovnováhy medzi prácou
a súkromím?
Snažím sa nájsť si čas aj na
svojich priateľov a partnera. Pravidelne športujem pod vedením
skvelého trénera a kamaráta
Ivana Trebatického. Milujem komiksy, najmä kapitána Ameriku.
Vždy som mal k nemu najpozitívnejší vzťah. Predstavuje
symbol slobody.
Ako odborník na propagandu
myslíte, že Slovensko potrebuje hrdinu?
Určite. Nemyslím však, že teraz
máme alebo sme vôbec niekedy
mali nejakého kapitána Slovensko. Možno Ľudovít Štúr alebo
Milan Rastislav Štefánik bol
kapitán Slovensko.
Má na to v súčasnosti niekto
potenciál? Miroslav Trnka
alebo Andrej Kiska?
Áno, oni by mohli byť. Miroslav Trnka však nemá ambície
vstupovať do politiky, na druhej
strane vystupuje verejne, je
lídrom v boji proti korupcii.
Možno Andrej Kiska nakoniec
bude akýsi kapitán Slovensko,
uvidíme. Bolo by to super.
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Automobilový jazdec Ondrej Fekete:
Zarobím presne nula eur

Boli počas prvého ročníka aj
momenty, keď si kvôli meškaniu do školy porušoval
dopravné predpisy? Respektíve,
ponáhľaš sa do školy často,
alebo si dávaš načas?
Bohužiaľ, keďže som veľký
spachtoš, počas roka som sa do
školy musel ponáhľať. Nakoľko
sa poznám, nástupom do druhého ročníka sa nič nezmení.

text: Michaela Husárová
foto: archív Ondrej Fekete

Letia na pretekárov baby? Cítiš
zmenu v správaní sa ľudí okolo teba, keď zistia, čo robíš?
Myslím, že väčšina dievčat má
rada chalanov, ktorí sa venujú
nejakému zaujímavému a netradičnému koníčku a navyše, sú
v ňom aj úspešní. Zmenu v správaní ľudí som pocítil najmä pri
diskusiách o automobiloch, kde
je môj názor viac rešpektovaný.
Aký je tvoj najväčší úspech
v auto-moto športe?
V kategórii áut s objemom
motora do dvoch litrov som na
okruhoch trojnásobný majster
Slovenska.
Chceš sa aj v budúcnosti venovať tejto vášni?
Áut a pretekania sa určite
nevzdám. Ale keďže je automobilový šport finančne náročný,
je otázne, či sa mu budem môcť
venovať nepretržite.

Ondrej Fekete, študent druhého ročníka mediálnej komunikácie. V škole tichý a nenápadný,
v kokpite súťažného auta dravý a disciplinovaný. Napriek finančnej náročnosti sa svojho
jedinečného koníčka nemieni vzdať.
Na úvod nám skús predstaviť
svoje pôsobenie v auto-moto
športe. Ktorej konkrétnej
kategórii pretekov sa venuješ
a ako dlho?
Pretekám tri roky v kategórii D42000 v pretekoch automobilov
na okruhoch. Jazdíme Majstrovstvá Slovenskej republiky s vozidlom Seat Leon Supercopa.
Prečo práve Seat Leon? Odlišuje sa tvoje pretekárske auto
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zásadnými zmenami od iných
profesionálne používaných
strojov?
Závodný tím AST Presskam, za
ktorý jazdím, mal zastúpenie
značky Seat pre Slovensko, a tým
aj prístup k pretekárskym autám
tejto značky. Vozidlá, ktoré sme
odkúpili my, pôvodne jazdili na
šampionáte WTCC s motorom
1.8T. Následne boli tieto motory
upravené vo firme ABT na znížený objem 1.1T, aby sme s nimi

mohli jazdiť v triede do 2 litrov.
Ak má vozidlo motor s turbom,
jeho objem sa musí násobiť
koeficientom 1,7, takže spadáme
do kategórie D4-2000. Naše auto
sa odlišuje práve faktom, že má
preplňovaný motor. Ponúka
vyšší výkon, ale za cenu väčšej
šance na poruchu.
Ako si sa k pretekaniu dostal?
Bavili ťa rýchle autá od mala?
Autá ma zaujímali vždy a dá sa

povedať, že tiež všetko, čo má
motor. K pretekaniu som sa dostal cez už teraz môjho dobrého
kamaráta Marcela Liedla, ktorého otec je majiteľom závodného
tímu AST Presskam. Ponúkli mi
vyskúšať si závodné auto na profesionálnych pretekoch. Všetko
išlo veľmi dobre, a tak sme sa
rozhodli odjazdiť celú sezónu,
v ktorej sme dosiahli aj titul
majstra SR. Marcel momentálne
pôsobí ako môj tímovy manažér.

Ako zvládaš spojenie práce
a školy? Je to náročné?
Súťaženie na autách nie je časovo mimoriadne náročné a naša
škola je taktiež časovo zvládnuteľná. Dá sa to perfektne skĺbiť
dohromady.
Koľko dní do týždňa tráviš na
okruhu a na tréningoch?
Netrénujem skoro vôbec, väčšinou pred sezónou iba otestujeme auto, či je všetko v poriadku.
Na preteky prídeme, odjazdíme
pár testovacích kôl, zajazdíme
kvalifikáciu a ideme pretekať.

Ako berú pretekárov páni
zákona? Ak ťa zastavia, máš
výhody, alebo sú skôr nekompromisní?
Väčšina slovenských policajtov
sú neprajníci, ktorí na profesionálne pretekanie neberú ohľad.
Radšej sa z pokuty vykrútim
obkecávaním a tvrdením, že
nemajú žiadne dôkazy.
Akú najväčšiu pokutu si dostal, a za čo?
Najväčšiu pokutu som dostal na
diaľnici D1 cestou do Trenčína,
keď mi trnavskí policajti namerali rýchlosť 246 kilometrov za
hodinu.
Mal si niekedy na okruhu
vážnejšiu nehodu, prípadne
zranenie?
Väčšiu nehodu ani zranenie
som našťastie ešte nikdy nemal.

Zriedkavým výletom mimo trať
a malým "ťukancom" sa však nevyhnem, to ale patrí k pretekom.
Skús nám opísať, ako to v tejto
brandži celé funguje. Čo sa
týka pravidiel, podpory sponzorov, prípadne podpory štátu.
Alebo je to všetko po finančnej
stránke na tebe?
Pretekár, resp. celý pretekársky
tím od štátu žiadnu podporu
nedostane. So sponzoringom je
to na Slovensku rovnako ťažké,
väčšina neprispeje finančne, ale
skôr spotrebným materiálom.
Ale vždy lepšie, ako nič.
Je ťažké riadiť sa predpismi na
cestách, keď máš na okruhu
zo seba vydať maximum? Alebo
si počas bežného dňa vzorný
vodič?
Na normálnych cestách jazdím
pokojne a s prehľadom. Samozrejme, ak ma niekto vyprovokuje a chce sa naháňať, neváham
a idem do toho.
Naozaj pokojne? Neraz sme ťa
totiž videli vyvádzať na školskom parkovisku.
Bohužiaľ, niekedy mám menší
skrat a vtedy zabúdam na dopravné predpisy aj na základné
pravidlá slušného správania sa
na cestách.
Máš nejaké špeciálne motto, prípadne nejaký rituál
pred dôležitými pretekmi pre
šťastie?
Dôležité je zachovať pokoj
a zbytočne nepanikáriť. Pomáha
nám k tomu vodná fajka. Vystresovaný a nervózny pretekár si
nevedie dobre a je náchylnejší
urobiť chybu.
Aký je tvoj súčasný míľnik pre
najbližšiu sezónu? Čo by si
chcel dosiahnuť?
Keďže jazdíme v rámci Majstrovstiev strednej Európy, chcel by
som skúsiť atakovať titul aj tu.
Všetko sa však odvíja od financií.
Myslíš si, že tento šport je na
Slovensku dostatočne podporovaný a rozšírený?
Myslím si presný opak. Na
Slovensku sú pred automobilovým športom uprednostňované
iné športy. Motiváciu znižuje

Finančná podpora nie
je žiadna, tím si musí
všetko platiť sám.

skutočnosť, že na Slovensku
nie sú v tomto športe finančné
odmeny. Finančná podpora nie
je žiadna, tím si musí všetko
platiť sám.
Takže profesionálnym pretekaním nezarábaš nič?
Zarobím presne nula eur. Preto
pretekanie nenazývam svojou
prácou, ale koníčkom.
Aké sú približné mesačné
náklady na tvoje hobby, aby
všetko bežalo tak, ako má?
Mesačné náklady nerátame, ale
jedna sezóna na Majstrovstvách
Slovenskej republiky stojí desaťtisíce eur.
Ak sú, ťažíš aj v zahraničí?
V ktorej krajine sa ti jazdí najlepšie a kde všade si pretekal?
Jazdil som v Českej republike,
Maďarsku a v Rakúsku. Môj
najobľúbenejší okruh je však náš
domáci Slovakia Ring.
Prečo?
Je to náš jediný okruh na Slovensku. Je relatívne nový, dlhý,
široký a na pohľad ľahký na
jazdenie. Ak však chce človek
dosiahnuť naozaj dobrý čas, je
tam pár technicky náročných
úsekov, ktoré sa treba jednoducho naučiť.
Je možné stať sa zo dňa na deň
pretekárom, alebo je potrebný
špeciálny tréning a viditeľný
talent?
Ak chce človek pretekať na
profesionálnej úrovni, musí si
spraviť licenciu. Tú dostane
po praktických a teoretických
testoch. Talent nie je nutnosť,
no bez neho sa ťažko dosahujú
väčšie úspechy.
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Najlepšie leto v živote?
Jedine v D.C.

text: Adam Šebesta
foto: archív A. Š.

Ideálne leto je dovolenka na Bahamách s kvalitným drinkom. Alebo stáž v hlavnom meste Spojených štátov
amerických. Ak chcete urobiť niečo pre svoju budúcnosť, prihláste sa na program Live.Learn.Intern. Okrem štúdia
a stáže vo Washingtone, D.C., dostanete štipendium takmer sedemtisíc dolárov. Navyše, až piati z vás môžu mať
istotu, že si v júni budú baliť kufre
Stráviť dva letné mesiace
v obleku a v škole sa zdá byť absurdné. Veď, komu by sa chcelo
predierať sa metrom a betónovými ulicami, keď vonku je
štyridsať stupňov a vaši priatelia „postujú“ na Facebook fotky
z dovolenky. Mnohí ľudia si
uvedomujú, že na to, aby si raz
mohli dovoliť luxus v podobe
fotografií z jachty pri Azorských
ostrovov, odložiť pohodlie na
neskôr je nevyhnutnosť.
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Absolventi vysokých škôl si
na Slovensku určite hľadajú
zamestnanie ľahšie, ako ich
rovesníci bez vysokoškolského vzdelania. Štatisticky je
nezamestnaných vysokoškolákov len okolo 7 %. Väčšina
absolventov si prácu hľadá aj
niekoľko mesiacov. Čo však
môže pomôcť, sú pracovné
skúsenosti nadobudnuté počas
štúdia. A stáž v Amerike spojená
so štúdiom je pre zamestnáva-

teľov veľmi dobrý dôvod, prečo
prijať práve vás.
Jazykový certifikát nezískate
za jeden deň
Program Live.Learn.Intern
manažuje americká nezisková organizácia The Fund for
American Studies (TFAS), ktorá
od sedemdesiatych rokov minulého storočia získala takmer
štrnásťtisíc absolventov. Každý
rok, v spolupráci s organizáciou

Friends of Slovakia, ponúka päť
miest slovenským študentom,
ktorí si môžu vybrať z piatich
študijných odborov. Všetky
obsahujú rovnaký počet odučených hodín na univerzite (v roku
2014 George Mason University) a stáž, ktorú vám pomáha
vybrať práve TFAS. Samozrejme,
ak máte v D.C. kontakty, môžete
si stáž nájsť aj sami. Zmena
oproti minulému roku je v podmienke platného jazykového

certifikátu. Určite vám už vaši
známi hovorili, že robiť TOEFL či
IELTS si vyžaduje nemalú prípravu, takže sa odporúča začať čo
najskôr.
Päť Slovákov v Amerike
Deadline na podanie prihlášok je v polovici januára.
Celý proces zaberie veľa času
a musíte rátať aj s možnosťami
ostatných ľudí – ideálne je mať
aspoň dva až štyri odporúčacie listy. TFAS ponúka v USA
päť rôznych programov, ktoré
organizujú jednotlivé inštitúty.
V ponuke nájdete „Institute
on Comparative Political and
Economic Systems“ (ICPES),
„Institute on Political Journalism“ (IPJ), „Institute on Business
and Governmental Affairs“
(IBGA), „Institute on Philantropy
and Voluntary Service“ (IPVS)
a „Institute on Economics and
Governmental Affairs“ (IEIA).
Na chuť si teda prídu študenti
všetkých fakúlt – od práva cez
masmédiá až po ekonómiu
a podnikanie. Výhodou je, že
inštitút nemusí byť rovnaký
ako vaša fakulta – napríklad
študent práva si môže vybrať
politickú žurnalistiku. Vďaka
organizácii „Friends of Slovakia“
môžu absolvovať program až
piati Slováci, ktorí dostanú
štipendium vo výške 6,995
USD. Suma pokryje ubytovanie
a cenu za program. Rátajte teda
s nákladmi na cestu a s tým, čo
v Amerike prejete a prepijete.
Určite možno pohodlne vyžiť
s dvesto eurami na týždeň, ale
zvládnete to aj so stovkou.
Život v D.C., život v americkom sne
Hneď, ako prídete do Washingtonu, ocitnete sa v príjemnej bubline. Privítajú vás milí
zamestnanci TFAS, ubytujete
sa v centre, kúsok od slávneho
„National Mall“, a od Bieleho
domu vás bude deliť asi pät-

násť minút chôdze. Všade naokolo sú obchody a reštaurácie,
v metre ste do piatich minút.
Lepšia lokalita zrejme neexistuje. Lenže Live.Learn.Intern nie je
len o pohodlí a prechádzkach
po meste. Program začína
krátko po tom, čo sa dostavíte
do D.C. Dni trávite na stáži a večery v škole. A počas dňa vás
volajú na recepcie a semináre
so zaujímavými osobnosťami.
Prehliadku sídla CIA asi len tak
neodmietnete. Podobne tomu
bude pri exkurzii v kongrese.
Joe Starrs, riaditeľ Institute on
Political Journalism, mi počas
zastávky v pléne kongresu povedal: „Nikdy som tu nestál, a to
som štrnásť rokov robil novinára v kongrese.“ Dostanete sa na
miesta, kde nemajú prístup ani
profesionáli.
Zo stáže do školy, zo školy
na stáž
Nemajte obavy, že by ste
program nezvládli. Náročnosť
štúdia je porovnateľná s lepšími
slovenskými univerzitami.
Pripravte sa na to, že namiesto
ústnej skúšky budete písať
esej. Testové otázky sa však
používajú aj v USA. Transparentnosť študentov je neporovnateľná, počas skúšky profesor
odišiel z miestnosti a nikto
zo študentov sa neotočil, aby
niečo odpísal, alebo použil
mobil či iné zariadenie. Všetci
písali ďalej rovnako, ako keby
profesor vôbec nebol odišiel.
Tento moment ma úplne zarazil
a uvedomil som si, že študenti
v Amerike sú vedení k reálnej samostatnosti, a počas
testovania sa spoliehajú len na
vlastný úsudok. Únavnejší je
však presun zo stáže do školy,
ale metro má dobré pokrytie
aj klímu. Môžete si v ňom čítať
ako mnohí cestujúci alebo sa
učiť či hrať na telefóne. Dávajte
si pozor na prechladnutie, časté
zmeny teplôt organizmu nepro-

Čo je Live.Learn.Intern?
Dvojmesačné letné stáže spojené so štúdiom na univerzite vo
Washingtone, D.C., organizuje už od 70. rokov 20. storočia americká nezisková organizácia „The Fund for American Studies“.
Okrem USA sa programy rozšírili do Chile, Hong Kongu a do
Českej republiky. Organizácia „Friends of Slovakia“ udeľuje každoročne štipendium piatim slovenským študentom. Vybrať si

spievajú, no nevyhnete sa im.
Veľa študentov malo možnosť
chodiť na stáž peši či na bicykli,
zvážte teda alternatívne spôsoby dopravy.
Networking, networking,
networking. A úsmev
Jedna z prvých vecí, ktoré
vám v D.C. budú všetci „tlačiť
do hlavy“, je tzv. networking.
Ide o proces nadväzovania
nových kontaktov, komunikáciu s cudzími ľuďmi, napríklad
na recepciách alebo iných
podujatiach. Je vtipné si nechať
urobiť vizitky, keď ste ešte
študent. Ale to vôbec nevadí,
dôležité je, aby na vás mali ľudia
kontakt. V Amerike sa pojem
„známosť“ chápe v inom zmysle
ako na Slovensku. Nikto vám
nič negarantuje, ale drvivá
väčšina ľudí je vždy ochotná
pomôcť. A kontakty sú aj v USA
cesta ku kariére. Samozrejme,
vždy za vás budú hovoriť vaše
činy a pracovné skúsenosti, ale
úsmev a dobrý prvý dojem sú
základom úspechu. Američania
sú jednoducho zvyknutí na to,
že ľudia sú k sebe milí a ľahko
nadväzujú kontakt. Pripravte
sa na to, že vás niekto osloví
v metre alebo na ulici a nemajte
z toho žiaden stres. Je to súčasť
americkej kultúry, ktorá má
svoje praktické výhody. Platí,
že čím viac ľudí poznáte, tým
lepšie. Buďte otvorení novým
možnostiam a nehanbite sa
s ľuďmi hovoriť, nikdy neviete,
kedy sa s danou osobou opäť
stretnete.
Škola a stáž je fajn. Ale, čo
večer?
Jedna z najlepších častí celého
pobytu v D.C. je nočný život.
Nájdete tu bary a podniky všetkých možných kultúr a štýlov.
Kto má rád jazz, môže tancovať
s legendárnymi černošskými
spevákmi a saxofonistami. Ak
preferujete mainstream, žiaden

Privítajú vás milí
zamestnanci TFAS,
ubytujete sa v centre,
kúsok od slávneho
„National Mall“ a od
Bieleho domu vás
bude deliť asi pätnásť
minút chôdze. Všade
naokolo sú obchody
a reštaurácie, v metre
ste do piatich minút.
Lepšia lokalita zrejme
neexistuje.
problém, disco barov sa tu
nájde neúrekom. Funguje v nich
ale akási vyššia kultúrnosť ako
na Slovensku. V prvom rade sa
v interiéri nikde nefajčí. Pred
vstupom všetkým kontrolujú
„ID“, postačí vám občiansky
preukaz alebo pas. A takmer
nikde sa nestretnete s prejavmi
agresie. Všetci sa správajú slušne a keď do niekoho narazíte,
ospravedlnenie príde prirodzene z oboch strán. Samozrejme,
treba byť opatrný a jazdu metrom v noci nikto neodporúča
osamoteným ženám. Ale, ak si
zachováte zdravý rozum, máte
vo Washingtone väčší pocit
bezpečia ako v Bratislave. A deň
„po“ sa môžete ísť prebehnúť
na National Mall. Odmenou
vám bude krásny výhľad. Alebo
sa prejdete po Georgetowne
a dáte si „cupcake“. Napriek
tomu, že D.C. je rozľahlé mesto,
mnohé veci prejdete pešo či na
bicykli, ktoré sa dajú požičať na
každom rohu. A verte, nie je nič
krajšie, ako sa prechádzať po
Washingtone a spoznávať nové
mesto, ľudí a kultúru.

môžu z odborov politickej žurnalistiky, ekonómie, lobingu, biznisu, či medzinárodných vzťahov. K slovenským absolventom
TFAS sa radia desiatky úspešných osobností, napríklad Ondrej
Sočuvka, manažér Google Slovensko. Viac informácií nájdete na
stránke www.dcinternships.org a www.friendsofslovakia.org/wordpress.
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delegát mám právo klásť otázky
členom predsedníctva, členom
kontrolnej rady a zriadeným komisiám vo veciach ich pôsobnosti. Delegát musí dostať odpoveď
do 30 dní. Taktiež som informovaný o činnosti Študentskej rady.
Mám povinnosť hlasovať o predložených návrhoch, predkladať
námety a pripomienky k činnosti
Študentskej rady. Dôležité je
povedať, že ako delegát som
povinný obhajovať záujmy študentov vysokých škôl, zúčastňovať sa prác orgánov Študentskej
rady a takisto informovať na
požiadanie študentov vysokých
škôl o mojej činnosti a o činnosti
Študentskej rady.

Bojovníci
za študentov
Javia sa ako obyčajní študenti. Chodia s nami na prednášky a my možno vôbec netušíme, že s ich pomocou máme
moc niečo zmeniť. Bc. Roman Doležal z fakulty masmédií, Michael Válek z fakulty práva a Mgr. Erik Radnóti
z fakulty psychológie. nám povedia viac o svojom „hrdinstve“ a najmä o ich fungovaní v Študentskej rade
vysokých škôl (ŠRVŠ), najvyššom zastupiteľskom orgáne vysokých škôl.
text: Lucia Maková | foto: archív

Ako ste sa dozvedeli o ŠRVŠ
a prečo ste sa rozhodli pre
pôsobenie v nej?
Roman(R): Ak si dobre pamätám,
tak prvotnú informáciu som dostal od pani doktorky Hudíkovej,
ktorá sa ma spýtala, či by som sa
nechcel angažovať v tejto rade
s tým, že by som zastupoval
našu školu. Keďže som vždy chcel
z našej školy vyťažiť čo najviac
a vyžaduje to istú investíciu,
tak som túto ponuku veľmi rád
prijal a následne som bol riadne
zvolený študentmi našej školy.
Okrem toho som rád, že môžem
reprezentovať svoju školu, lebo
26

k nej mám veľmi pozitívny vzťah.
Zároveň je to pre mňa možnosť
získať cenné skúsenosti nielen
pre osobný, ale aj profesijný
život.
Michael(M): Dozvedel som sa
o nej od pána rektora na Akademickom senáte PEVŠ a po jej
bližšom preskúmaní sa mi ŠRVŠ
zdala ako vhodná inštitúcia pre
riešenie reálnych a aktuálnych
študentských záležitostí tak
na úrovni vnútroštátnej, ako aj
európskej.
Erik(E): O študentskej rade
som počul počas mojich štúdií
len okrajovo, ale neskôr počas

doktorandského štúdia som bol
oslovený kolegyňou a zároveň
členkou akademického senátu
PEVŠ, či nemám záujem kandidovať za delegáta do ŠRVŠ za
fakultu psychológie a za PEVŠ
ako takú. Akurát prebiehali doplňujúce voľby delegátov do konca
funkčného obdobia a keďže
v pôsobení v ŠRVŠ vidím opodstatnenie, tak som dlho neváhal.
Rozhodol som sa kandidovať za
delegáta fakulty psychológie
a samotnej PEVŠ.
Aká je vaša funkcia v ŠRVŠ?
R: Som jedným z mnohých dele-

gátov, ktorí zastupujú svoje školy
a členom skupiny, ktorá má na
starosti PR. Zodpovedáme za celkovú propagáciu ŠRVŠ a snažíme
sa o získanie pozornosti hlavne
medzi študentmi, pre ktorých
ŠRVŠ je. V tejto skupine PR mám
na starosti vizuálnu stránku, keďže moja predchádzajúca škola
bola grafického zamerania.
M: Som delegát a čo sa týka
vnútornej pracovnej skupiny,
tak som zaradený v Zahraničných záležitostiach.
E: Pôsobím ako delegát za
fakultu psychológie a zároveň
za PEVŠ. To znamená, že ako

Nie každý vie, že takáto inštitúcia vôbec existuje. Aký má
význam pre našu alma mater?
R: Je pravdou, že ani ja som o tejto inštitúcii na začiatku nevedel
a je mi jasné, že stále mnohí
študenti netušia, že vôbec existujeme, čo je veľká škoda. Až keď
som sa stal členom, zistil som,
že sa skutočne dajú riešiť mnohé
otázky, ktoré trápia študentov,
pretože úzko spolupracujeme
s vládou SR. Pre našu školu je
dôležitá, pretože, ako som už
spomínal, prostredníctvom nej
vieme riešiť otázky, ktoré sa na
našej akademickej pôjde vyriešia
iba ťažko.
M: Základom je spokojnosť
študenta, ktorá sa všeobecne
premietne už do jeho individuálnej aktivity na vysokej škole, či
už prostredníctvom štúdia ako
takého, alebo využívaním prostriedkov, ktoré škola ponúka.
A keďže ako súkromná škola ponúkame študentom vyšší štandard celej študijnej matérie, spokojní študenti našej školy majú
oveľa väčšie predpoklady stať sa
spoločenskou elitou a osobne si
neviem predstaviť väčší význam
pre vysokú školu, ako sú elitní
absolventi. Čo sa týka konkrétne
vysokých škôl ako sekundárneho objektu, ŠRVŠ môže vydávať
odporúčania vysokým školám
priamo alebo cez delegátov, na
prijatie určitých opatrení, ktoré
by mohli študentom kvalitatívne
pomôcť.
E: Budeme sa opakovať, ale je
dôležité si uvedomiť, že Študentská rada vysokých škôl je naj-

vyšším zastupiteľským orgánom
študentov všetkých vysokých
škôl. Všetkých, teda aj súkromných. Študentská rada zastupuje
záujmy študentov navonok.
Paneurópska vysoká škola a jej
študenti musia mať tú možnosť
prosdtredníctvom nás delegátov
aktívne zasahovať do diania na
pôde tak významného orgánu,
a tým skvalitňovať, ovplyvňovať
a zlepšovať bežný každodenný
študentský život.
Čo významné ste už pre našich
študentov vybojovali?
R: Naše funkčné obdobie bolo
zatiaľ veľmi krátke na to, aby sme
mohli niečo veľké vybojovať, no
môžem povedať, že sa pracuje na
viacerých návrhoch, ktoré, pevne
verím, prinesú pozitívnu odozvu.
Ja osobne som sa už zúčastnil
na rokovaní ŠRVŠ s vládou resp.
s ministrom práce, sociálnych
vecí a rodiny Jánom Richterom,
kde sme sa dohodli na zvýšení
zárobku pre študentov, resp.
brigádnikov. Takéto stretnutia sa
budú konať pravidelne, pretože
vláda má záujem na tom, aby
dostávala odozvu na návrhy,
ktoré pripravuje, čo znamená,
že členovia ŠRVŠ majú aj takúto
možnosť.
Môže sa hocikto zapojiť do
fungovania ŠRVŠ?
R: Áno, aj nie. Skutočne sa môže
zapojiť každý, no je si treba otvorene povedať, že to vyžaduje
aj istú dávku zodpovednosti
a ochoty cestovať a "míňať" svoj
voľný čas. Človek, ktorý si chce
iba pridať ďalšiu poznámku do
svojho životopisu by sa radšej
nemal zaujímať o túto pozíciu.
Nesmie sa zabúdať na to, že je
to aj veľká česť reprezentovať
školu na takejto pôde, takže je
potrebné pristupovať k pozícii
delegáta seriózne. Na pôde
ŠRVŠ sú delegáti z viacerých škôl
Slovenska, ktorí sú skutočnými
reprezentantmi a bojujú za svoje
školy a svojich študentov, a preto
treba mať aj istú dávku odvahy
a dravosti, ale nezabúdať aj na
diplomatické riešenia.
M: Členstvo v ŠRVŠ je obmedzené na študentov vysokých škôl
a podrobnosti o ich zvolení sú
upravené v Štatúte ŠRVŠ. Nie
je ale obmedzená podpora

Čo je to študentská rada vysokých škôl?
Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého
školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným
orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni
a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých
vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

prostredníctvom vzájomných
partnerstiev medzi ŠRVŠ a inými
organizáciami.
E: Ak sa chcete stať členom,
treba sledovať vypísanie volieb
a byť riadne zvolený za delegáta
podľa pravidiel ŠRVŠ.
Akým spôsobom môžu aj naši
študenti prispieť k tomu, aby
v rámci ŠRVŠ, a teda vás, niečo
podnietili či dokonca zmenili?
R: Študenti musia v prvom rade
poslať návrh, čo by chceli zmeniť
alebo, čo sa im nepáči. Následne
sa tento podnet rieši v malom alebo veľkom senáte a ak
škola nemá kompetencie alebo
možnosti zmeniť, resp. vyriešiť
túto požiadavku, vtedy máme
možnosť my, zástupcovia školy,
predniesť na valnom zhromaždení túto požiadavku a pokúsiť sa
o jej riešenie.
M: Študenti majú možnosť podávať svoje podnety aj prostredníctvom webovej stránky ŠRVŠ
(www.srvs.sk). Taktiež nevidím
problém v priamom kontaktovaní delegáta alebo tajomníka pre
oblasť, do ktorej podnet patrí.
E: Samozrejme môžu sa na nás
obracať so svojimi návrhmi,
nápadmi, ideami a po spoločných konzultáciách sa môžu
kvalitné výstupy prerokovávať
na samotnej pôde ŠRVŠ, kde za
nich budeme bojovať „zubami – nechtami“, aby boli prijaté
a implementované.
Dá sa povedať, že pôsobenie
v ŠRVŠ je istým spôsobom politika. Plánujete v budúcnosti
pôsobiť v týchto sférach?
R: Pevne verím, že sa raz stanem
prezidentom východného balkónu ehm, Balkánu (smiech). Ale
nie. Ja osobne mám rád výzvy
a určite nezatváram dvere pred
budúcnosťou, ktorá by sa spájala
s mojou angažovanosťou v po-

litike. Zatiaľ však mám ešte čas
a nechávam si viacero ciest otvorených predtým, ako sa definitívne rozhodnem. Moje pôsobenie
v ŠRVŠ je však veľkou skúsenosťou a zároveň obrovskou
možnosťou stretávať rôznych
ľudí, získavať kontakty a nové
poznatky, ako veci fungujú.
M: Politika je prítomná všade,
v každej inštitúcii, v práci, v projekte. Je pravdou, že v ŠRVŠ, ktorá
zastupuje záujmy študentov aj
na pôde štátnych orgánov, je
politika viac viditeľná a myslím,
že aj nutná. Dôležité sú ale hranice a síce, aby politika ŠRVŠ bola
politikou ŠRVŠ ako celku a nie
jednotlivých členov. Ja osobne sa
do politiky, teraz už straníckej,
zatiaľ nechystám, nakoľko sa
chcem najprv venovať praktickým veciam, teda reálnej práci.
E: Nad tým sa nezamýšľam, treba
žiť v prítomnosti. Čo má prísť,
príde. Niekedy aj odíde... ako
práve môj dohodnutý odvoz...
Stíhate popri fungovaní v rade
aj nejaké voľnočasové aktivity? Ostáva vám nejakývoľný
čas?
M: Valné zhromaždenie býva
vždy dvakrát do roka s tým, že
predsedníctvo sa stretáva aj
častejšie. Samozrejme, voľný čas
máme, ale musíme pracovať aj
na zadaných projektoch, ktoré sú
pridelené jednotlivým skupinám
- mne konkrétne PR.
R: Samotné fungovanie v rámci
Rady je voľno-časové. Je to dobrovoľné rozhodnutie študenta
venovať sa vo svojom voľnom
čase prostredníctvom Rady
záležitostiam celku, ktorého je
súčasťou.
E: Kto ho nemá, nie je dobrý self-manažér.
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Smog a slíže v Pekingu

Niektorí študenti počas leta len tak leňošia pri mori, ďalší zarábajú na sny a pár
študentov z PEVŠ ho strávilo na letnej škole Beihang University v Pekingu. Štúdium
bolo podmienené absolvovaním predmetov vesmírneho alebo leteckého práva.
Text, foto: Nika Mičechová

Pred odchodom zopár účastníkov absolvovalo povinné
očkovania, no potom nás už
delilo len približne osemnásťhodinové cestovanie od letného
dobrodružstva.
Prvé minúty v Číne
Privítal nás jeden z najhustejších
letných smogov s vysokou vlhkosťou, teplotou okolo štyridsať
stupňov a nasladlou vôňou,
ktorej chuť sme cítili v ústach.
Za pár minút sa z nás vyparili
posledné kvapky vody vypitej
doma z vodovodu. Od teraz na
najbližší mesiac nič také „nehrozilo". Voda sa tu pije iba balená.
Prvé minúty na internáte mnohým spôsobili silný kultúrny šok.
Alebo možno len nezvyk? Ubytovanie bolo približne na úrovni
internátov v Mlynskej doline.
Izby sme si radšej poupratovali,
málokto sa chcel zobudiť vedľa
švábov. Nevadí, sme študenti
a kedy by sme okúsili život na
čínskom internáte, keď nie
teraz! No niektorí to radšej
vzdali a ubytovali sa v susednom
hoteli.
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Jedna bunka mala dve izby a dve
kúpeľne. V každej izbe boli štyri
postele. Pre pohodlie študentov letnej školy býval v každej
izbe iba jeden študent. Domáci
však bežne bývajú v plnom
počte, hoci izby neboli zvlášť
priestranné. Mali však klimatizáciu, bez ktorej by sa vysoké
teploty a vlhkosť len ťažko
zvládali. Naše dve študentky to
však zvládli aj bez nej, na izbe im
akosi nefungovala.
Elektrina bola na princípe dobíjania kartičky. Keď sa minul kredit, vypadla elektrina a s ňou aj
prívod teplej vody. Na internáte
by ste však márne hľadali chladničku alebo kuchynky. Všetci sa
stravujú vo viacposchodových
kantínach, kde je široký výber
jedál. Aj tie fungujú systémom
kariet. My sme ich dostali so
stravným, ktoré nám vydržalo
na celý pobyt. Oplatí sa vedieť
po čínsky, inak jednoducho neviete, čo jete. Sem-tam to bola
zábava a lotéria zároveň, no keď
som sa už piaty deň netrafila
do chute, chytalo ma mierne
zúfalstvo.

Nie je čína ako čína
Mnohí sa tešia do Číny, ako si
pochutnajú na lokálnom jedle.
Predsa len originál, je originál!
Musím vás však upozorniť – nie
všetko vám bude chutiť. Budete
musieť trošku hľadať, aby vám
chute sadli. U nás je čínska
kuchyňa značne prispôsobená
slovenským chuťovým pohárikom.
Niektorí odvážlivci vyskúšali
jedlo pripravované na ulici. Pridali sme sa aj ostatní a odvtedy
sme už nehladovali. Jednovaječné dvojča Jackieho Chana pripravovalo úžasné „nudle", ktoré
stáli približne jedno euro. Čím
nám ich ochutil, sme dohadovali
rukami-nohami. To bol väčšinu
nášho pobytu hlavný dorozumievací jazyk. Aj keď sa podarilo
komunikovať po anglicky, výsledok objednávky nebol zaručený.
Napríklad po zdanlivo úspešnom
objednaní kuraťa, nám prišlo aj
s hlavou a pazúrikmi. Je to však
ich bežný spôsob konzumácie.
Bežne ich dostanete aj sušené
v potravinách. Lahôdkou však
boli korene lotusových kvetov,

Po zdanlivo úspešnom
objednaní kuraťa, nám
prišlo aj s hlavou a pazúrikmi. Je to však ich
bežný spôsob konzumácie. Bežne ich dostanete
aj sušené v potravinách.

kung pao s orieškami, ryžové
koláčiky, šťavnato pripravené
fazuľky a iné. Prekvapila nás
pekingská kačica, ktorú jedia
s lokšami a jedlo veľmi podobné
pirohom.
Vyprážané škorpióny, myši, psy
či polievka z nenarodených detí
však nie sú bežne konzumovaným jedlom. Sú skôr turistickou
atrakciou alebo skôr zriedka
vyhľadávanou špecialitou.
Samozrejme, všetko sa je paličkami! Ak nimi jesť neviete, radšej
sa to rýchlo naučíte. Príbor totiž
personál reštaurácie hľadal podozrivo dlho.

Mesto s najhustejším smogom
na svete
Keď sme si pred odchodom
zisťovali informácie o hlavnom
meste Číny, akosi sa nám nechcelo veriť, že znečistenie vzduchu môže byť také enormné.
Pár minút po príchode sme sa
presvedčili, že to je ešte horšie,
ako sme čakali. Peking dlhodobo
bojuje s veľmi vysokými hodnotami znečistenia. Jedným zo spôsobov. ako ich brzdiť je lotéria
na získanie ŠPZ, aby nepribúdalo
toľko nových áut.
Smog je vidieť – mesto je zaliate
do hmly, ktorá je však znečisteným vzduchom. Keď je hustota
smogu vysoká, nemusíte vidieť
ani na najbližšiu budovu. Modrá
obloha býva luxusom, ktorým sa
kochajú málokedy.
Niektorí obyvatelia mesta majú
dokonca odsledované, podľa
toho čo je vidieť, aká intenzita
smogu práve je. Pre porovnanie – v lete v Pekingu dosahuje
aj 300 PM 2.5, zatiaľ čo u nás
na najznečistenejších miestach
okolo 50 PM 2.5. V zime nie je
v Pekingu zriedkavé ani 900 PM
2.5, vtedy domáci nevychádzajú z domu a neotvárajú okná.
Vzduch je jednoducho veľmi
nezdravý až toxický. Nosia preto
rúška, ktoré dostať v každom
malom obchodíku. Na výber je
množstvo druhov. Keď je však
vonku okolo 40 stupňov a dáte
si rúško, dýchate si doň horúci
vzduch, čo je ešte nepríjemnejšie, ako smog samotný.
V EÚ jemné prachové častice PM
2.5 znižujú priemernú štatistickú
dĺžku života o osem mesiacov.
V Číne je to päť rokov.
Z bodu A do bodu B
Verejná doprava je všestranne
rozvinutá. Lístok na autobus sa
kupuje v autobuse, v ktorom
je vždy aspoň jeden predajca
na distribúciu lístkov. Šofér by
nestíhal.

Metro býva väčšinou veľmi plné,
no chodí často. Po schodoch
musíte vždy ísť po pravej strane,
ináč na vás niečo kričia pracovníci s klaxónom, ktorí majú na
starosti plynulé schádzanie po
schodištiach. Niektorí to brali
tak vážne, až som sa bála, že
z neposlušných cestujúcich
dostanú infarkt.
Lístok na metro sa kupuje na
stanici, kde nastupujete – inde
by vám totiž neplatil. Použiť ho
navyše musíte do dvadsaťštyri
hodín.
V metropole je rozšírená bicyklová doprava s množstvom cyklotrás. Nový bicykel zoženiete
v prepočte aj za pätnásť eur.
Rýchlovlak z Pekingu do Šanghaja stojí po prerátaní asi šesťdesiat eur, čo je pre veľa obyvateľov nedostupná suma. Bežný
smrteľník zarába v prepočte
priemerne okolo stodvadsať eur
mesačne. Neplatená dovolenka
jeden týždeň v roku a dôchodok
v nedohľadne. Víkendy nepoznajú.

Keď sa minul
kredit, vypadla
elektrina a s ňou
aj prívod teplej
vody. Na internáte by ste však
márne hľadali
chladničku alebo
kuchynku.

Môžeme sa s vami odfotiť?
Otázka alebo prst ukazujúci
na vás a fotoaparát sú bežným
gestom, keď domáci vidia pre
nich exotické zjavy. Stávalo sa
tak, že nám strčili ich deti do
náručia alebo posadili na kolená
a odfotili si nás. Sem-tam sa tvárili „nenápadne” a fotili ostošesť.
A nielen s deťmi.
Stráviť mesiac v tak odlišnej
krajine bolo veľkou skúsenosťou.
Okrem kreditov a vedomostí
sme si priniesli zážitky, na ktoré
nikdy nezabudneme. Monumentálny Čínsky múr s bobovou
dráhou cestou späť, Shanghai
World Financial Center s neuveriteľným výhľadom na mesto,
aromatické Voňavé hory či kultúrny šok, ktorý rozširuje obzory –
to je len zlomok toho, prečo sa
oplatilo navštíviť Čínu.
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Viktor Vincze (23) je študentom piateho ročníka Fakulty
práva. Z kastingu v TV Markíza vyšiel ako veľký talent.
Za krátky čas sa vypracoval na moderátora magazínu
Reflex po boku s ostrieľanými kolegami. Zároveň pracuje
ako redaktor Televíznych novín. Popri štúdiu a práci
stíha aj priateľku a sem-tam si zastrieľa z brokovnice.
Si študentom fakulty práva,
no pracuješ v médiách. Čo ťa
na tejto práci lákalo?
Môj záujem v prvom rade
vychádzal z toho, že som od
sedemnástich rokov pracoval
ako moderátor v regionálnom
rádiu MAX v Nitre, čiže k mediálnej oblasti som mal blízko. Keď
som videl na Markíze promo, že
hľadajú nových ľudí, bral som to
ako príležitosť posunúť sa kariérne dopredu. Bolo to možno
aj preto, že s právom som vtedy
žiadnu pracovnú skúsenosť
nemal, bol som a stále som len
študentom.
Zvyšuje sa ti so slávou aj
okruh nápadníčok?
(smiech) Slávny bol Michael
Jackson alebo John Lennon. Ja
som len chalan, ktorý pracuje
v televízii na Slovensku. Síce sa
stane, že ma z času na čas niekto
na ulici spozná a áno, lichotí mi
to, no podľa mňa sláva v pravom
slova zmysle nie je len o tvári.
A nápadníčky? Nájdu sa, ale jedinú skutočnú nápadníčku mám
u seba doma.

Viktor Vincze:

Som len chalan, ktorý pracuje
v televízii na Slovensku
text: Nika Mičechová | foto: TV Markíza
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Ako stíhaš prácu, školu, priateľku, študentský život...?
Je to náročnejšie, než som si
myslel. Keď sa ma na konkurze
šefredaktor Tibor Mattyašovský
spýtal, ako to chcem všetko
zvládať, odpovedal som, že
bez problémov. Teraz viem, že
som sa trochu precenil. Všetko,
dokonca aj obyčajné pivo
s kamarátmi, musím vyslovene
plánovať dopredu. Študenstkého života som sa nabažil
od strednej školy a jediné, čo
z tejto oblasti ľutujem je, že som
nezažil taký poriadny život na
internáte. Deň má bohužiaľ iba
24 hodín a nebyť toho, že mám
vedľa seba priateľku, ktorá mi
toleruje skoro všetko, tak by
sme spolu nemohli fungovať.
Ja sa jej potom snažím za to
odvďačiť doma tak, že navarím

či upracem. No a popritom ešte
športovo strieľam z brokovnice.
V televízii si považovaný za
veľký talent. Pomerne rýchlo
si sa dostal k moderovaniu
magazínu Reflex. Čo je tvojím
receptom na úspech?
Nemal som na to žiadny recept
či pripravený plán. Jednoducho som pracoval, pracoval,
pracoval. To si myslím, že je tou
správnou a jedinou metódou.
Nehovoriac o tom, že v mojom
prípade je práca aj mojím koníčkom, veľmi ma baví. Vtedy, podľa
mňa, vie byť človek kreatívnejší,
výkonnejší a prínosnejší pre
firmu. A v neposlednom rade,
obyčajný úsmev dokáže zázraky.
A nielen v práci.
Máš za sebou aj množstvo
živých vstupov a aj Reflex sa
vysiela naživo. Live vysielanie
prináša nevyspytateľné situácie. Máš z nich príhodu, na
ktorú spomínaš s úsmevom?
Každý jeden živý vstup či vysielanie je samo o sebe nevyspytateľnou situáciou. Ale top
momentom bol pre mňa určite
živý vstup spred futbalového
štadióna minulý rok v Žiline.
Tesne po začiatku živého vstupu
mi skupinka fanúšikov Bosny
a Hercegoviny začala robiť „zle“,
dvíhali ma na ruky, skákali pred
kameru a celý čas skandovali.
Neboli agresívni, bolo to veľmi
milé, ale bola to moja prvá takáto skúsenosť a ja som vedel, že
nech ma aj unesú na ich tribúnu,
musím stále rozprávať. Samozrejme, pulz 400 za minútu, ale
myslím, že som to ustál.
V budúcnosti sa vidíš skôr
v médiách či v oblasti práva?
V tejto chvíli naozaj neviem.
Moja práca ma baví na milión
percent, je to to, čo teraz chcem
robiť a zlepšovať sa v tom. No,
na právo som nešiel len tak.
Fascinuje ma svojou rozsiahlos-

Právo ma fascinuje
svojou rozsiahlosťou
a rozmanitosťou a
najmä, v dnešnej dobe
je dobré vyznať sa v
paragrafoch. Aby mi
nikto nemohol len tak
skákať po hlave.

ťou a rozmanitosťou a najmä,
v dnešnej dobe je dobré vyznať
sa v paragrafoch. Aby mi nikto
nemohol len tak skákať po hlave. Čiže nechávam tomu zatiaľ
voľný priebeh a uvidíme, kam
ma život zaveje.
Máš nesplnený sen?
Vybudovať niečo, čo tu po mne
zostane. Mojím snom je založiť
firmu, ktorá presiahne hranice
Slovenska a bude schopná sa
postarať o generácie, ktoré prídu po mne. Možno je to v tejto
chvíli až příliš ambiciózne, ale
nie nadarmo sa tomu hovorí
sen.
Čo považuješ za svoj najväčší
úspech?
Žijem šťastný život. Môžem
trikrát zaklopať, že som vyrastal
v rodine, kde mi nič nechýbalo.
Som na vysokej škole, mám
prácu, priateľku, kamarátov
a úspech je aj to, že už aj v mojom veku sa dokážem o seba
postarať. Som zdravý a za to
som hádam najviac vďačný.
Čo by si poradil nádejným
novinárom?
Nebáť sa. Z konkurzu nás do
Markízy zobrali viacerých, no už
po jednom, dvoch týždňoch to
niektorí zabalili preto, lebo sa
báli, že to nezvládnu. Je potrebné urobiť všetko, čo je vo vašich
silách, aj keď sa zdá, že už ste
so silami na konci. Musíte si ku
každej práci nájsť vzťah, aby vás
bavila. A usmievať sa. Ostatné,
už príde samo.
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Nevytŕčať z davu neznamená
stať sa šedým priemerom

text: Marek Madro
foto: Scott Cresswell

Zapadnúť do kolektívu je snahou takmer každého človeka. Či už ide o malého školáka v skupine svojich spolužiakov
alebo starších tínedžerov, ktorí sa chcú dostať do prestížnej partie. Dokonca aj na pracovisku možno pozorovať
úsilie zamestnancov nijako nevybočiť zo zaužívaných štandardov a robiť všetko tak ako väčšina. Čo nás k tomu
vedie? Prečo sme ochotní neraz ísť aj proti vlastným presvedčeniam a hodnotám a robíme veci, ktoré by sme inak
nikdy neurobili?
Strach je silnejší
Odpoveď na otázku, čo nás ženie k prehnanej snahe zapadnúť možno vysvetliť viacerými okolnosťami. Bez veľkých psychologických znalostí je zrejmé, že človek má silnú
potrebu niekam patriť, byť súčasťou určitej
skupiny a mať v nej svoje miesto. Jednak je
to niečo, čo upevňuje jeho identitu a vytvára
mu obraz o tom, kým v skutočnosti je, ale
taktiež sú to práve druhí ľudia, s ktorými
vytvára vzťahy a priateľstvá, podstatné
pre jeho život. Prispôsobiť sa a začleniť do
nejakého kolektívu je preto prirodzeným
východiskom v takmer každej situácii. Opak
by totiž naznačoval, že sa pripravuje o možnosť niečo znamenať a v neposlednom rade
i o priateľov a bohatý spoločenský život.
Strach z toho, že by sme sa mohli niečím
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natoľko líšiť a tým prichádzali o sympatie
ostatných, je totiž v tom momente akoby
silnejší než to, akí naozaj sme.
Stratený v dave
Takisto aj fenomén davu má veľký vplyv na
naše správanie v rôznych situáciách, keď sa
necháme strhnúť konaním druhých a zrazu akoby zabúdame na to, čo by sme sami
chceli, resp. ako by sme sa zachovali nebyť
ostatných. Jednoducho sa nechceme stavať
do centra pozornosti a radšej splynieme
s davom. Tentokrát však nie z presvedčenia
zachovať svoju popularitu a prestíž v skupine, ale často tak konáme úplne automaticky
a bezmyšlienkovite opakujeme to, čo robí
väčšina. Anonymita, ktorú nám veľká skupina
ľudí ponúka, odbúrava zábrany a dovolíme si

uvoľniť sa viac než obvykle. Na jednej strane
potom stojí úplne odreagovanie sa a oslobodnie sa od inak stresujúceho života, no na
strane druhej nás nespútaná zábava môže
priviesť ku konaniu, ktoré neskôr môžeme ľutovať. Psychológovia z internetovej poradne
pre mladých IPčko.sk sa pri svojej práci čoraz
častejšie stretávajú s mladými ľuďmi, ktorí
v snahe zapadnúť do kolektívu či nejakej rovesníckej partie strácajú samých seba, zriekajú sa svojich záujmov a skutočných priateľov,
v dôsledku čoho sú nakoniec síce vo vysnívanom kolektíve, no zďaleka nie sú tak šťastní
a spokojní, ako si to pôvodne predstavovali.
Neraz pod tlakom skupiny porušili aj zákon,
ublížili človeku, alebo ohrozili i svoj vlastný
život. Stratiť sa v dave teda nemusí byť vždy
to najlepšie rozhodnutie.

V centre pozornosti
V protiklade k ľuďom, ktorí by radi ostali
nepovšimnutí vo veľkej skupine, sú tí, ktorí
si razia vlastnú cestu. Neprispôsobujú sa
nikomu a nepotrebujú zapadnúť do nijakého
kolektívu. Akoby čakali, že druhí sa budú
snažiť pridať sa k nim. Často ide o vodcovské
typy a nie je ničím neobvyklým, že sa im
to aj podarí. Vytŕčajú z davu až prehnane
a veľakrát sa stáva, že miesto priateľstva sa
im dostáva iba odmeranosti. Ľudia sa ich
môžu báť a strániť sa ich. V lepšom prípade
ich považujú za čudákov, exhibicionistov
alebo takzvaných triednych šašov. Je pravda,
že aspoň je vždy postarané o zábavu, ale oni
sami sa nie vždy pri tom bavia.
Ako zažiariť
Ako už býva zvykom, ani jeden extrém sa nevypláca. Ostať šedým priemerom alebo vytŕčať z davu má síce svoje plusy, no málokedy
nám tak vyhrotená situácia prinesie radosť
do života. Ako si teda nájsť strednú cestu
a zažiariť v kolektíve bez toho, že by sme na
seba strhávali všetku pozornosť? Za úspechom nie je ani tak šťastie či správna konštelácia hviezd. Úspech máme v rukách my
sami, a to, či si získame davy, alebo ostaneme skrytí kdesi medzi ostatnými, je na nás.
Zaradiť sa do nejakého kolektívu je určite
komfortné, ale predstava zastávať v skupine
výnimočné miesto je takisto lákavá. Dokonca
to ani nie je nič zložité. K tomu, aby to človek
dosiahol, sa prekvapivo nepotrebuje na nič

hrať. Vystačí si s tým, že bude sám sebou.
V skupine ľudí, kde sa každý snaží zapadnúť
a stráca sám seba, je ozaj príjemnou zmenou, ak zrazu ktosi čo i len trochu vybočuje
a ozvláštni zaužívaný stereotyp. Už len toto
je pre nás výbornou prípravnou pôdou na
náš úspešný výstup. Ak navyše hovoríme
vlastné názory a to, čo si naozaj myslíme,
získavame v očiach ľudí rešpekt. Stávame sa
jedinečnými v tom, ako rozmýšľame, keďže
sa nebojíme priznať aj názor, ktorý je možno
iný než názor väčšiny.
Samozrejme, je lepšie sa vždy držať určitého
bontónu a svojimi názormi nikoho neurážať.
Predsa len je rozdiel mať svoj názor a byť
voči niekomu drzý. Ak presadzujeme svoje
myšlienky na úkor druhých, miesto úspechu
totiž zažijeme iba odpor a odsúdenie zo
strany skupiny. Nie nadarmo nám už od malička všade vštepovali, že namyslencov nemá
nikto rád. Ďalšou devízou je, ak si stojíme za
svojimi nápadmi a nebojíme sa ich aj realizovať. V očiach druhých sme tak nielen ľuďmi,
ktorí vedia, čo hovoria, ale získavame si aj
ich obdiv, čím mnohých môžeme inšpirovať.
A možno práve takýmto príkladom vieme
druhým dokázať, že byť sám sebou sa oplatí.
Tak, nestrácajme sa v dave, ale ukážme, čo
v nás naozaj je.

Marek Madro je študentom
Fakulty psychológie PEVŠ.
Je zakladateľom a riaditeľom úspešnej internetovej poradne pre mladých IPčko.sk.
Na internetovú poradňu IPčko.sk píšu denne desiatky mladých a za dobu jej existencie zasahovali už pri viac než 12,000
chatoch. Špecifikom služby je, že rozhovory s ľuďmi prebiehajú formou chat-konverzácie, čím majú mladí ľudia pocit
bezpečia a anonymity a oveľa skôr sú
schopní zdôveriť sa so svojimi problémami. Internetovú poradňu IPčko.sk realizujú
prostredníctvom odborne vyškolených
dobrovoľníkov – psychológov a sociálnych
pracovníkov, ktorí majú pre svoju prácu
veľký zápal a nadšenie. Sú ochotní vždy
pomôcť a svojím priateľským prístupom si
vedia získať dôveru mladých.
Služba internetovej poradne IPčko.sk je
oceňovaná natoľko, že minulý rok získala
ocenenie Rady mládeže Slovenska a čitateľov SME v kategórii Najlepší projekt roka
a stali sa aj šampiónmi v startupovom
programe ReŠtart Slovensko.
Súčasťou projektu sú aj verejné diskusie
s názvom GAUČ, ktoré pravideľne organizujú v KC Dunaj s odborníkmi z oblastí
problémov, s ktorými sa na poradni
denne stretávajú. Ďalej realizujú osvetovú
video kampaň Neboj sa byť normálnym!,
zážitkové aktivity na školách a rozvojové
programy pre rôzne skupiny mladých ľudí.
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PREMENY PEVŠ

S príchodom školského roka, odštartovala v magazíne LIKE novinka – Módne premeny. Za myšlienkou celého
projektu stojí profesionálna stylistka, make-up artistka a zároveň študentka PEVŠ, Jana Olšinská.
„Cieľom tohto projektu nie je meniť ľudom imidž, obliecť ich do pekných šiat a tešiť sa z fotiek, na ktorých sami
seba nespoznajú. Spoločne s tímom sa snažim zamerať sa na osobnosť konkrétneho študenta, porozumieť jeho
špecifickému štýlu a čerpať inšpiráciu práve z jeho vlastnej originality,“ vysvetľuje Jana.
text: Jana Olšinská | foto: Marianna Tomanová

Chceš aj ty zažiť Módne premeny?

Pre toto číslo sme si vybrali študentku
druhého ročníka mediálnej komunikácie,
Vandu. Zaujal nás kontrast jej osobnosti s jej
módnym štýlom. Vandina životná farba je
čierna, miluje gotiku, pivo a tvrdý rock.
Aj napriek tomuto temnému opisu je Vanda
veselé, pozitívne a večne vysmiate dievča,
ktoré vie, ako si užiť život naplno!

Marianna Tomanová

Fotografka
Marianna je študentkou druhého ročníka
dizajnu médií, a zároveň sa už dva roky venuje módnej fotografii. Má za sebou niekoľko
editoriálov v módnych magazínoch a spolupráce s významnými ľudmi. Jej cieľom je aj
naďalej robiť to, čo ju baví – fotografovať,
a posúvať sa v tomto smere ďalej.
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Prihlás sa na like.magazin@paneurouni.com

Jana Olšinská

Stylistka a make-up artistka
Jana sa v módnom svete profesionálne
pohybuje už roky. Jej práce môžete najsť
v najprestížnejších slovenských aj zahraničných módnych magazínoch, spolupracuje
s množstvom osobností. Momentálne zakladá vlastnú akadémiu, v ktorej bude spoločne
s tímom skúsených odborníkov obohacovať
scénu o profesionálnych make-up artistov,
stylistov a iných kreatívnych ľudí, pôsobiacich v ďalších príbuzných odvetviach módneho, reklamného a filmového priemyslu.

Monika Kalická

Vlasová stylistka/kadernícky salón KDRKO
Monika je talentovaná vlasová stylistka,
ktorá sa popri práci v prestížnom salóne
venuje tiež hair-stylingu na fotenia pre slovenské a zahraničné magazíny a na módne
prehliadky. Medzi tohtoročné úspechy patrí
napríklad česanie najväčšej udalosti Českej
republiky – Mercedes Benz Prague Fashion
Weekend 2014, v medzinarodnom tíme profesionálnej vlasovej kozmetiky Kevin Murphy.

šaty:
F&F
šatka:
Bijou Brigitte
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kožená bunda:
Mango
trojštvrťové nohavice:
Mohito
krajkové body:
F&F
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kabát:
Mohito
kabelka:
Sofie&Jane
krajkové body:
F&F
samodržiace nadkolienky:
Marks&Spencer
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KULTÚRNE TIPY_LIKE
Nový školský rok, nové číslo
Like-u, nové kultúrne tipy.
Tentokrát vo filmovom duchu,
prešpikované kvalitnými
premiérami a osvedčenými
filmovými festivalmi. Ak neviete,
čo sa oplatí vidieť, kam sa oplatí
ísť - Like vám poradí!

Fury

text: Imro Petro

13. 11. 2014

Názov by mohol napovedať, že
pôjde o ďalšiu komixovú záležitosť
a samostatný film s Nickom Furym.
Našťastie to tak nie je. Fury je názov
tanku Sherman, s päťčlennou americkou posádkou, ktorá prežila až
do posledných dní druhej svetovej
vojny. Teraz ich zrejme čaká ich najťažšia úloha. Pod vedením zoceleného seržanta Wardaddyho (Brad Pitt)
sa posádka jeho kamarátov (LaBeouf,
Lerman, Peña, Bernthal) vydáva za nepriateľskú líniu, aby udrela do srdca
nacistického Nemecka. V režisérskom a scenáristickom kresle sedí
David Ayer (Rýchlo a zbesilo, Training
Day, SWAT).

Be2Can
06. 10. – 15. 10. 2014
V októbri budú mať slovenskí a českí diváci
príležitosť vidieť filmy z najlepších svetových filmových festivalov. V bratislavskom
Kine Film Europe, vo viacerých českých
kinách, v službe Video-On-Demand a v televízii sa predstavia filmy, ktoré sa premietali
tento rok v Berlíne, Benátkach a Cannes.
Medzi dvadsiatkou premiérových filmov,
sa môžete tešiť napríklad na Zimný Spánok
(Zlatá palma, Cannes 2014) alebo na Leviatan
(Najlepší scenár, Cannes 2014). Okrem filmových zážitkov vás čakajú aj informácie zo
zákulisia veľkých festivalov, o ich štruktúre
a dramaturgii.

				Medzinárodný
				filmový festival
			Bratislava: 08. 11. – 14. 11. 2014
Už po šestnásty raz sa stane Bratislava hostiteľom medzinárodného filmového festivalu. Okrem bežných súťažných sekcií ako hraný a dokumentárny film sa môžu návštevníci tešiť
aj na Panorámu (venuje sa oceňovaným a majstrovsky nakrúteným
snímkam). Mimo prúdu (nezávislé filmy) alebo Antidepresíva
(sekcia zameraná na tému pozitívneho zobrazovania sveta prostredníctvom filmu). Tešiť sa môžeme aj na troch finalistov Ceny
LUX- Triedny nepriateľ, Ida alebo Dievčenská banda.

Sudca
(The Judge) 16. 10. 2014

Najväčšie klišé v živote platí viac
ako jedna a jedna sú dva. Päť rokov
na škole vám ubehne skôr ako zistíte, že
máte viac vrások a vlasy sú redšie, či pivné
brucho väčšie. Aspoň, že vedomosti pribudli.

Po sérii komixových a komediálnych filmov
sa nám (konečne) predstaví Robert Downey
Jr. v dráme. Zahrá si právnika, ktorý sa
z veľkomesta vracia domov na vidiek, za
svojím odcudzeným otcom, malomestským
sudcom, ktorého stvárni filmová legenda
Robert Duvall. Ten je obžalovaný z vraždy
a obhajovať ho bude jeho syn. Dráma sa
neodohráva len v súdnej sieni, ale aj mimo
nej. Vzťah otca a syna je po mnohých rokoch narušený a treba ho obnoviť. Downey
Jr. sa v súdnej sieni postaví proti obhajcovi,
ktorého hrá Billy Bob Thornton.
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Comeback

Interstellar

15. 10. 2014

06. 11. 2014

Slovenský dokument režiséra Mira Rema sa pripravoval šesť rokov. Počas tohto obdobia opakovane navštevoval ilavskú väznicu, kde viedol
mnohé rozhovory s recidivistami. Dokumentarista sa snaží odhaliť, ako vnímajú trestanci svet
„tam vonku“, ako ich väzenie zmenilo, ako to
vyzerá, keď opustia niekoľkoročný väzenský stereotyp. Film otvára otázku, či väzenie len trestá,
alebo spĺňa aj nápravnú a výchovnú funkciu.
Zvládnu väzni návrat „tam von“? Dokument mal
celosvetovú premiéru na karlovarskom filmovom festivale.

Máme tu ďalší režisérsky počin áčkového
režiséra Christophera Nolana. Po sci-fi
Inception a batmanovskej trilógii, prichádza
s ďalším sci-fi Interstellar. Príbeh je založený na teóriách amerického fyzika Kipa
Thorneho, ktorý skúmal cestovanie časom,
alternatívne reality a paralelné vesmíry.
Hlavnú rolu a miesto v raketopláne dostali
Matthew McConaughey a Anne Hathaway.
Ako to už u Nolana býva, film je opradený
tajomstvami a trailer toho veľa nenavraví.
Musíme sa nechať prekvapiť.

komentár

Päť rokov za
mnou, päť rokov
pred vami
Adam Šebesta/absolvent FP

Nie je to sranda, starnúť. Kto by to bol povedal, že v dvadsiatich štyroch rokoch prvýkrát
vážne pocítite, že sa „opotrebúvate“. Môže
za to aj vidina samostatného bývania,
odluka od rodičov, myšlienky na posun vážneho vzťahu smerom ďalej, či fyzické stopy
piatich rokov stresu zo skúšok a nedostatku
spánku kvôli práci a večerným stretnutiam
s kamarátmi. Päť rokov na Paneurópskej však
prinieslo oveľa viac. Napríklad tento časopis.
Like mal svojich verných čitateľov aj na
fakulte práva. A radi sme doňho prispievali.
Máme za sebou niekoľko desiatok rozhovorov, ktoré ocenili aj študenti z masmédií
a ďalších fakúlt. Právnici musia vedieť písať,
pomyslel som si, keď som sa hlásil na miesto
v novom časopise, o ktorom ešte nikto netušil, že raz vyhrá cenu „Najlepší študentský
magazín na Slovensku“.
Je tu jeseň a s ňou prichádza na školu aj niekoľko tisíc nových študentov. Rada pre vás,
nebojte sa nových vecí, nebojte sa postaviť
na prednáške a povedať svoj názor, nehanbite sa za to, že s niečím nesúhlasíte. Práve
naopak. Vstaňte, ak máte pocit, že hodnotenie nie je fér, prihláste sa
na právnickú súťaž, aj keď to znamená prácu

po nociach, prepisujte desaťstranový rozhovor s bývalou premiérkou, aj keď ho budete
musieť skrátiť na tri strany. Áno, robte všetko, čo je tak veľmi nepohodlné, lebo práve
to vás vystrelí nahor a odlíši od väčšiny.
Diplom bez pracovných skúseností
a ďalších aktivít počas štúdia, neznamená
na pohovore veľa. Ak chcete raz uspieť, pripravte si v hlave plán, pustite sa do toho, čo
vás baví. Je lepšie mať po škole dve solídne
pracovné ponuky ako žiadnu. A Paneurópska
vám v tom pomôže.
Ak chcete napríklad zorganizovať diskusiu so
známou osobnosťou, dohodnite sa s vedením školy, určite vám vyjde v ústrety. My
sme napríklad zavolali ministra spravodlivosti, hneď ako nám zvýšil koncipientskú prax
na päť rokov. „Hlas študentov predsa musí
byť počuť!“, pomyslel som si. A hľa, prišli aj
študenti z Univerzity Komenského a Trnavy.
Nenechajte sa odradiť, ak na vás niekto vyblafne slovo „súkromná“, akože ste „ten horší“. Práve naopak, povedzte mu, čo vám škola
umožňuje a sami vezmite do rúk možnosti,
ktoré sú dnes takmer neobmedzené. Budem
vám v tom držať palce. Mám spolužiakov zo
strednej školy, ktorí práve končia na Oxforde, UCL, Sorbonne či Sciences Po. Ale ja som
hrdý, že som
sa pred piatimi rokmi rozhodol pre PEVŠ.
A verím, že rovnako na tom budete aj vy.
Pekné štúdium!
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Nenormálny, ale naoko seriózny človek
a talentovaný kameranan

text: Simona Jurjaková
foto: archív Daniel Kontuľ, Martin Nedeliak

Daniel Kontuľ je Humenčan ako repa. Má dvadsaťštyri rokov a už ho médiá
titulujú ako režiséra. Sám to o sebe však netvrdí. Považuje sa skôr
za kameramana. Okrem filmárčenia je aj študentom Fakulty masmédií PEVŠ,
pretože chce študovať na normálnej škole.
Čo ťa priviedlo k nakrúcaniu
filmov?
Nie som spoločenský typ –
žiaden „partyman“ ani nič
podobné. Nepoznám teda veľa
ludí a ešte menej tých, ktorí by
mali záujem o audiovíziu. Keďže
audiovízia – konkrétne kamera
spolu s fotkou ma veľmi baví,
a viem, že čas sa možno využiť
aj efektívnejšie ako pitím
alkoholu, rozhodol som sa, že
nakrútim film – študentský,
40

amatérsky, plytký a neviem ešte
aké prívlastky mu dať, len aby
som zdôraznil, že prvotina obsahom nestála za veľa – skutočne
šlo len o spoznanie mladých
a ukázanie im jednej z ciest,
ako zmysluplne využiť prázdniny.
Aké boli tvoje začiatky vo svete kamier a fotoaparátov?
Podnikal som asi tak jeden rok.
Zriadil som si maličký ateliérik

v našom meste. Čoskoro som
však pochopil, že seriózna
filmárčina nie je o jednom
človeku, fotenie svadieb a pod.
Pracovať, len aby som prežil, ma
neláka, tak som sa rozhodol ísť
do školy, kde by som spoznal
ľudí s podobnými záujmami,
nejakým spôsobom ich spojil
a vytvoril „tím mladých nadšencov".

Si študent PEVŠ. V čom ti škola
pomáha?
Kontakty, spoznanie nových
ľudí, presne preto som na školu
šiel. A oplatilo sa. Napríklad
s mojím spolužiakom Michalom
Kvakom nakrúcame rôzne videá
pre rôznych ľudí, ale aj len tak
pre zábavu. Zdokonaľujeme sa
v tom, čo nás baví a ako tím pracujeme na spoločných projektoch. Presne to bolo vždy mojím
snom a to sa u nás deje naprí-

klad na predmete Mediálna
prax pod vedením pedagogičky
Jany Žjak. len vďaka ktorej sme
mohli realizovať audiovizuálne
projekty. Samozrejme, máme
množstvo ďalších skvelých
pedagógov z brandže a tí mi dokázali dať odpovede na otázky,
aké nedokáže poskytnúť žiadna
literatúra.
Tvoj prvý film mal veľký
úspech. Toto leto si sa rozhodol nakrútiť ďalší. Čo je jeho
hlavnou myšlienkou?
Hlavným dôvodom bolo, aby
som dokázal naplno využiť
čas prázdnin. Nielen môj, ale
všetkých, ktorí sa do projektu
zapojili. Vzhľadom na to, že
sa nám nepodarilo nájsť človeka
so záujmom o scenáristiku,
scenár som musel písať ja.
A keďže neviem pútavo písať,
vopred som tušil, že tam nebude žiadna zvlášť hlboká pointa.
Ide o príbeh dvoch nevlastných
bratov, ktorí si k sebe hľadajú
cestu. Samozrejme, do toho
prichádzajú rôzne komplikácie,
s ktorými musia zápasiť. Chcel
som ukázať mladým, ako na to
a popri tom sa zdokonaliť.
Na serióznu filmárčinu nemám
ani potrebný štáb, ani vybavenie, ani rozpočet a ani dostatok

skúseností. V budúcnosti sa však
chcem naďalej zdokonaľovať
a robiť profesionálne projekty.
Neušlo nám, že nakrúcanie
druhého filmu bolo o niečo
náročnejšie.
Práca s ľuďmi je dosť náročná
a čím väčší štáb, a ešte k tomu
začiatočníkov či nehercov,
tým ťažšie je to celé zvládnuť.
Navyše sa k tomu pridal neľahký
produkčný plán. Film sa nakrúcal
vo viacerých mestách a na netradičných miestach. Predstaviť
ho plánujeme v kinách v štyroch
slovenských mestách. To celé
treba realizovať s obmedzeným
rozpočtom.
Kde hľadáš inšpiráciu pre
svoje filmy?
Nie som práve rodený scenárista. Inšpiráciu som teda ani
nehľadal. Námet som vymyslel
za dva dni . V tomto, ako aj
v predošlom projekte, nešlo
o vyjadrenie názoru. Chceli sme
sa zabaviť a zdokonaľovať.
Prečo si sa rozhodol nakrúcať
v rodnom Humennom?
Keď som doma na východe,
akoby som ani nebol. Je tu veľa
priestoru na ticho, oddych –
hĺbavé rozjímanie nad nesmrteľnosťou chrústov. Pri jednej

prázdninovej meditácii mi
napadlo natočiť film. Áno, bez
štábu, len s obmedzenou technikou a finančnými možnosťami
– s rozpočtom asi dvesto eur.
Nakrúcaš prevažne cez letné
prázdniny. Ako je to počas
školského roka?
Počas školy mám čo robiť, aby
som stihol postprodukciu –
napríklad, premiéru tohto filmu
plánujeme v decembri. Idem na
Erasmus a mám rozbehnutých
ešte zopár projektov popri filme. Veď, čo je to zostrihať taký
celovečerák, že? (smiech)
A colorgrading, mastering zvuku
a potom PR a... No bude to ešte
zaujímavé.
Tvrdíš o sebe, že nie si žiaden
režisér, skôr kameraman.
Prečo?
Prevažnú väčšinu voľného
času som venoval získavaniu
informácií ohľadom kameramanských zručností. Na réžiu
nemám patričné vedomosti, ani
zručnosti a hlavne k nej nemám
vybudovaný vzťah. Kamera ma
však neskutočne baví.
Čo pre teba znamená stáť za
kamerou?
Hm, asi ako pre práčku točiť
bubnom plným bielizne. (úsmev)

Je to jej minulosť, súčasnosť aj
budúcnosť... je na to stvorená.
Samozrejme, na trhu existujú lepšie aj horšie práčky, no
všetky sa skôr či neskôr predajú.
Popravde, je mi jedno, do akej
kvalitatívnej triedy patrím. Podstatné je, že môžem robiť,
čo viem a čo ma baví.
Kde sa vidíš o pár rokov po
skončení školy?
(Vzdych) Žijem tu a teraz. Nikdy
som sa nezamýšľal nad tým, kde
skončím. Viem však, že nakrúcať budem vždy najlepšie, ako
budem vedieť.
Čo považuješ za svoje najväčšie úspechy a čo by si v živote
chcel dosiahnuť?
Niekto raz povedal, že vôbec
začať je už polovica úspechu...
teda najpodstatnejšie je v živote
začať makať. Ak sa niekto nájde
v tom, čo ho baví, potom to už
naozaj ide samo. Takže mojím
najväčším úspechom bol deň,
keď som sa našiel. Samozrejme,
nejaké tie ocenenia v súťažiach –
školských, krajských, celoslovenských a uznania od rôzných ľudí.
To všetko vyplynulo zo snahy
posúvať sa ďalej. Úspech ide
ruka v ruke so snahou a tvrdou
prácou.
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LIKE LAJKUJE...

Like lajkuje aj v tomto čísle.
Konkrétne novinára, fanúšika
architektúry, fanúšika umenia a kreatívneho riaditeľa.

APPKY_LIKE

text: Nika Mičechová

Nudné stránky na internete, problém vstať po lete z postele či túžba všetko vedieť?
Stiahnite si aplikácie, ktoré vám uľahčia nielen jeseň.

WEB inšpirácie

text: Nika Mičechová

MÓDA NA SLOVENSKOM WEBE | V AKTUÁLNEJ RUBRIKE WEB INŠPIRÁCIE TENTOKRÁT PRINÁŠAME TO NAJZAUJÍMAVEJŠIE
Z OBLASTI MÓDY, ČO SA DÁ NA SLOVENSKOM WEBE NÁJSŤ. A VERTE, ŽE TOHO NIE JE VÔBEC MÁLO!

Topánkovo.sk
FB. facebook.com/palo.sibyla
Bývalý šéfredaktor Trendu
a súčasný šéfredaktor internetového magazínu MONO
Pavel Sibyla. Odporúčam zablúdiť aj na stránku mono.sk
Tumblr. davst.tamblr.com
Zaujíma vás architektúra? Radi
sa inšpirujete peknými miestami, budovami a priestormi? Ak
áno, Tumblr účet vyššie je pre
vás ako stvorený.
Instagram. @artfido
Artfido o sebe píše, že
chce navrátiť umeniu jeho
entuziazmus. Na jeho účte
nájdete umenie vo všetkých
podobách. Označte svoje
výtvory hashtagom #artFido
a možno vás preslávia. Aspoň
na instagrame.

Google Goggles

StumbleUpon

Twitter. @martinjenca
Bol by hriech len neskopírovať
popis z Twitter účtu Pána Žltého: Kreatívny riaditeľ a spoluzakladeľ @withlovebymilk. Vo
veľkom konzumuje magazíny,
cecky, metal a cecky. (cecky sú
tam úmyselne dvakrát)
www.dontskiplunch.sk

Pripravil: Imro Petro
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Surfuješ stále po tých istých
stránkach a už ťa to nebaví?
StumbleUpon ťa podľa preferencií záujmov prevedie po zákutiach internetu, na ktoré by
si možno nikdy nenatrafil. Je
jedno, či ťa baví fotka, fitnes,
nočný život alebo nakupovanie. Stačí si naklikať, čo ťa zaujíma a aplikácia ťa presmeruje
na rôzne zaujímavé stránky.
Ak sa ti tip páči, môžeš mu dať
palec hore. Vďaka vyjadreniu
názoru aplikácia ponúkne
weby ako stvorené pre teba.
Odporúčame ako úžasný zdroj
inšpirácie. Ak však nemáš na
smartfóne obmedzený internet, radšej počkaj na wi-fi.

Ak ťa desia Google okuliare
alebo ti jednoducho nesadli,
vyskúšaj aplikáciu s obdobnými funkciami. Na vyhľadanie
informácií o knihách, produktoch, miestach, či známych
maľbách už nemusíš krvopotne ťukať do smartfónu. Stačí
objekt odfotiť a ak sa o ňom
na vyhľadávači nachádzajú
informácie, všetky ti ukáže.
Ako študenti oceníme fotenie
textu, ktorý sa prehodí do
formátu .txt. Funguje aj pri
vizitkách – po odfotení môžeš
nádejnému zamestnávateľovi napísať, či rovno zatelefonovať a kontakt si uložiť.
Nechýba ani preklad z cudzích
jazykov, ktorý však sem tam
skôr zabaví ako pomôže. Ak
si nevieš dať rady so sudoku,
vyráta aj to. Všetky zvedavé
fotky sa buď ukladajú podľa
vyhľadávania, alebo sa hneď
po zistení informácií vymažú.

I Can’t Wake Up!

Alarm Clock

Po bezstarostnom režime
býva náročné vstať skoro ráno
nielen do školy. A niekedy
priam nemožné. K nepremeškaniu prezenčky vám pomôže
nevšedný budík, ktorý ťa
donúti vstať z postele. So
zvonením pripraví matematický príklad, ktorého náročnosť
si možno dopredu nastaviť.
Ak matematika nie je to pravé
orechové, môžeš režim zmeniť
na pexeso, odfotenie čiarového kódu v kúpeľni či jednoduché zatrasenie smartfónom.
V ponuke je režim pracovný
týždeň, víkend alebo dlhší
víkendový spánok. Samozrejmosťou je nastavenie
zvonenia, vibrácie a hlasitosti.
Treba si dať pozor, ak používaš
Application Manager, úsporný
režim, alebo máte smartfón
vypnutý – budík ťa v týchto
prípadoch nemusí zobudiť.

Topánkovo.sk je skutočným rajom pre
maniačky na topánky. Vzniklo ešte v roku
2009 a za ten čas sa stalo top internetovým predajcom štýlových topánok, kabeliek a doplnkov na Slovensku. Na svoje
si prídu milovníčky elegancie i ležérnosti,
originality i komfortu. V ponuke nájdete
viac ako 5 000 modelov a každým dňom
sa tento e-shop rozrastá o nové kúsky. Či
už lodičky na každú príležitosť, atraktívne spoločenské modely, platformy,
pohodlné tenisky či balerínky, všetky potešia a nákupom na Topánkove urobíte
radosť komukoľvek. Nezabúdajú totižto
ani na pánov. Ak máte radi overenú
kvalitu, v ponuke nájdete modely známych značiek ako Puma, Elite, Iron Fist
či Aftershock London. Okrem širokého
sortimentu si môžete vybrať aj z niekoľkých spôsobov platieb a vďaka rýchlemu
a spoľahlivému doručeniu kurérom sa tak
budete môcť z nových topánok tešiť už
o pár dní.

komentár

Používate internet
zdravo?
Radovan Kopečný doktorand FM

Na celý svet sa dívam cez okno – presne
tak spieval Jaro Filip. Zarytý propagátor
internetu miloval web natoľko, že mu
zložil pesničku. On vedel používať web
zdravo, viete to aj vy? Oliver Sacks patrí
k najuznávanejším odborníkom v oblasti
neurológie a psychiatrie, akých možno
nájsť. Jeho knihy sú zážitok aj pre laika –
príbehy o farboslepom maliarovi alebo

SASHE.sk
fashionspy.sk

V záplave neuveriteľného množstva
módnych blogov a portálov pre ženy,
ktoré v poslednom čase vznikajú ako
huby po daždi, priam vyniká jeden
kreslený s názvom www.fashionspy.
sk. Internetový špión či skôr sprievodca
módou, krásou a štýlom veľmi nevtieravým spôsobom predstavuje aktuálne
módne trendy, novinky, testuje produkty a sprevádza tými najvýhodnejšími
nákupmi a zľavami nielen na internete.
Po úspešnom viac ako dvojročnom fungovaní ho čaká redizajn aj tématické rozšírenie. Za zmienku určite stoja zaujímavé
súťaže, ktoré pravidelne tento portál
svojim čitateľom prináša. Je určený najmä
mladej a modernej žene, ktorá drží krok
s módou a dobou, ale neštylizuje sa do
súčasne tak obľúbenej hipsterskej pózy.
Práve to je na www.fashionspy.sk veľmi
sympatické a iné. Držíme mu palce!
chirurgovi s Tourettovým syndrómom.
A práve on nedávno na svojom webe
vysvetlil, prečo nás web môže nezdravo
vyčerpávať. Mnohí z nás majú v práci
či počas učenia otvorený aj Facebook.
Laicky povedané, nútime mozog prepínať
medzi dvomi rôznymi štýlmi fungovania. Inak sa nám točia kolieska v hlave,
keď pracujeme a inak, keď sa ponoríme
do modrobieleho sveta tvárí. Ak takto
prepíname tridsať či štyridsaťkrát za
deň, začína sa to na nás odrážať a energia klesá. Podľa výskumu Statistic Brain
strávime len na Facebooku 15 hodín a 33
minút mesačne. Ak si to prepočítame,
ročne tam priemerne „zabijeme“ viac ako
týždeň. Čo je však dôležitejšie – internet
nie je len Facebook. Možno sa čudujete,
ale mnohí ľudia ako stredovekí nevoľníci
nikdy neopustili hranice Zuckerbergovho
kráľovstva. A pritom nás čaká neskutočne
pestrý svet. Netreba byť dokonca ani odborník, ale práve naopak – zvedavé dieťa.

Kto nepozná SAShE.sk nevyzná sa
v móde! Tento projekt zameraný na
podporu originálnej tvorby na Slovensku
vznikol v októbri 2009. Dnes poskytuje priestor pre tisíce autorov, ktorí
prezentujú svoje ručne robené diela.
Portál SAShE.sk zastrešuje všetky typy
výroby od umeleckej autorskej tvorby,
cez domácu produkciu až po remeselnú
výrobu. V ponuke prevládajú šperky,
najmä náušnice, doplnky, brošne, tašky,
móda, interiérový dizajn, umenie, obrazy,
grafiky, keramiky. Jednotliví výrobcovia/
značky si vytvárajú na SAShE.sk vlastné
galérie s možnosťou prezentácie a predaja výrobkov. Dostávajú tak možnosť viesť
svoje vlastné internetové obchodíky,
komunikovať s kupujúcimi, dostávať
spätnú väzbu a posúvať sa tak vo svojej
tvorbe dopredu. Najpozitívnejší prínos
je, že vďaka tomuto projektu nadobudlo
slovo handmade na Slovensku opäť svoj
pôvodný pozitívny význam. Len tak ďalej!
Niečo neviete? Spýtajte sa! Jednoducho
napíšte anglickú otázku do Google. Buď
nájdete question-answer stránky, alebo
diskusné fórum zanietených fanatikov,
ktorí daným problémom žijú. Chcete
niečo vedieť? Spýtajte sa. Na podobné
knižky ako tá, ktorú ste čítali, na inštruktážne videá, PDF príručky či weby
s bezplatnými kurzami. Chcete vedieť,
čo sa deje vo svete? Stačí sa oddať RSS
a nemusíte sa plahočiť tisíckami bulvárnych webov. Svet je úžasne jednoduchý,
poznateľný, otvorený a prístupný. Stačí
opustiť brány Facebooku. Namiesto
monitorovania aktivity vašich priateľov
sa napríklad môžete naučiť programovať,
variť, hovoriť po nemecky. Lajkovanie
na Facebooku ešte nikomu pracovný
pohovor nevyhralo. Ale skúste spomenúť, že máte v malíčku Khan Academy, že
odoberáte TEDTalks a Yale University na
YouTube, alebo si správy chodíte čítať na
Bloomberg či Guardian.
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(Ne)skutočné
Japonsko

Text: Radovan Kopečný
foto: Graduate Institute
for EnetrepreneurialStudies Niigata

Na pôde Paneurópskej vysokej školy začína pôsobiť Japonské centrum,
ktoré otvorí študentom nové možnosti. Vybrali sme preto najkrajšie
fotografie z krajiny vychádzajúceho slnka. Poskytla nám ich odborná
vysoká škola Graduate Institute of Entrepreneurial Studies Niigata,
s ktorou PEVŠ uzavrela prvú partnerskú zmluvu.
44
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text: Anabela Mikušiaková

„Ako to je? Koľko čiarok tam má byť?“ spýtala sa podráždene
Martina.
„Čo ja viem? To záleží na tom, akú odpoveď chceš dostať,“ odpovedala Karin až príliš pokojne.
Martina sa nervózne poškrabala vo vlasoch a venovala svojej najlepšej kamarátke nenávistný pohľad.
„Jedna…“ povedala Karin a otvorila príbalový leták, aby overila svoju
odpoveď.
„Paráda, jedna tam je. To je dobré znamenie, nie?“
„Pre Boha, Martina, upokoj sa, sadni si a čakaj, kým vyprší čas. Druhá
čiarka sa vždy ešte môže objaviť ako posledná.“
„Snažíš sa ma upokojiť alebo viac znervózniť?“
Martina už takmer kričala. Karin vstala a naliala pohár vína kamarátke aj sebe. Tieto večery mala svojím spôsobom veľmi rada. Mala pocit, že ich to zbližuje ešte viac, že sú si navzájom súčasťou dôležitých
príbehov. Karin už tiež niekoľko krát zažila ten pocit beznádeje.
Už zažila ten pochod hanby, to poníženie, aké cítite len vtedy, keď
musíte cikať do pohára. Dnes to našťastie nebola ona, kto bol
odsúdený na nekonečné čakanie na odpoveď. Sadla si vedľa Martiny,
podala jej pohár vína a pohladila ju po vlasoch.
„Tak mi aspoň povedz, ako sa to stalo,“ povedala Karin, aby aspoň
trochu zmenila tému.
„Ako sa stalo čo? No, ako sa to asi mohlo stať podľa teba? Bocian
to nebol a prekvapivo ani Duch Svätý…“
Martina bola na pokraji nervového zrútenia. To muselo byť vážne.
V tejto obývačke sa už stretli niekoľkokrát a spoločne skláňali hlavu
nad tehotenským testom, ale nikdy to nebolo takéto zlé. Vždy sa
našla aspoň jedna maličkosť, na ktorej sa zasmiali.
„Čo sa deje? Prečo si taká nervózna? Určite nie si tehotná a mešká
ti to len preto, že si vystresovaná.“
Karin sa snažila podporiť Martinu najviac, ako vedela. Nič nepomáhalo. Ona jednoducho odmietala komunikovať. Zaryto mlčala
a nervózne sa prechádzala hore - dole po izbe.
„Martina, povieš mi už konečne, čo sa tu deje? Toto nie je prvýkrát
čo tu sedíme, ale nikdy si nerobila takéto scény.“
Martina sa pozrela na kamarátku, vypila pohár vína na ex a cestou
do kuchyne sa niekoľkokrát zhlboka nadýchla a vydýchla.
„Chceš ešte víno?“ spýtala sa a pozrela sa smerom do obývačky
na Karin, ktorá tam sedela s nechápavým pohľadom. „Fajn teda, tak
ja ti to poviem…“ povedala Martina, naliala do seba ďalší pohár vína
a s plným sa vracala do obývačky.
„Pamätáš sa na Romana?“ spýtala sa Martina.
„Na toho, čo mal obrovské nohy a dlhú reakčnú dobu? Haha,
na toho sa pamätám veľmi dobre,“ rozosmiala sa Karin a s úsmevom
na perách sa zapozerala na strop.
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Čakala na pokračovanie príbehu, ale jediné, čoho sa dočkala, bolo
ticho. Pozrela sa na Martinu, ktorá zvierala pohár vína v rukách
a pohľad mala absolútne neprítomný.
„Nie, to mi nehovor, že si sa s ním zase vyspala. Pane Bože, Martina,
zbláznila si sa? A čo Jakub?“
„Jakub o tom nevie, pochopiteľne…“
„Dúfam, že ste aspoň použili ochranu,“ povedala Karin, ale pri pohľade na utrápenú kamarátku poznala odpoveď bez toho, aby jej niečo
povedala.
Martina sa postavila a začala sa nervózne prechádzať po miestnosti.
„Ale hej, použili, len nikdy nevieš. Nikdy nevieš, čo sa môže stať, chápeš? Hocičo sa môže stať,“ poslednú vetu len šepla.
„Počkaj, počkaj, počkaj, aké hocičo sa môže stať. To, čo tým myslíš?“
Karin zvýšila hlas. „Vyklop to už konečne! A nalej mi ešte pohár vína.“
Nato sa obe rozosmiali a konečne prelomili napätú atmosféru.
„Pamätáš sa, ako som ti hovorila o Michalovi?“
„O akom Michalovi? Na žiadneho si nespomínam.“
„Ale, prosím ťa, Karin, určite vieš. Michal, TEN Michal. Vysoký, športová postava, modré oči, firma v Nemecku a odišiel bez rozlúčky hneď
na druhý deň, ako som sa s ním … “ Martina nedopovedala. Len sa
zosunula na sedačku a snažila sa dopiť ďalší pohár vína.
„Sakra, na toho som úplne zabudla. To bolo tento mesiac?“
Karin sa na chvíľu zamyslela a potom jej to celé došlo.
„Počkaj, takže to znamená, že…“
„Áno, to znamená, že sú traja potenciálni otcovia a tiež to znamená,
že keď sa na tom teste objaví druhá čiarka, tak sa zrúti svet štyrom
ľudom naraz.“
„Pre Boha, Martina, tak to si vážne do… No, proste si to moc nevychytala tento mesiac,“ povedala Karin a spustila záchvat smiechu,
ku ktorému sa od zúfalstva pridala aj Martina.
„Koľko času prešlo?“ spýtala sa Karin a nahla sa po mobil. „Fajn, už by
to malo byť hotové. Pozri sa tam ty. A odpoveď mi povedz presne
tak, ako by si ju povedala samovrahovi stojacemu v okne najvyššieho
poschodia mrakodrapu.“
„A to je ako?“ spýtala sa s úsmevom Karin.
„Opatrne…“ povedala Martina, zavrela oči a párkrát sa zhlboka
nadýchla.
Karin sa nahla po test a v rýchlosti sa pozrela na malú paličku. Potom
ju skontrolovala ešte raz a pre istotu ešte raz. Otočila sa k najlepšej
kamarátke, ktorá zúfalo stískala pohár v rukách a zúfalo čakala na
výsledok. Toto bol presne ten moment, kedy by si Karin želala radšej
umrieť, ako byť práve tu a teraz.
„Dve čiarky,“ povedala Karin a objala Martinu tak silno, ako vládala.
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Jazykové kurzy v zahraničí
pre študentov a dospelých

> EF má 45 ročné skúsenosti
> viac ako 40 škôl v 16 krajinách
> začiatok kurzov každý pondelok
> úrovne od začiatočníkov až po pokročilých
> dĺžka kurzu 1 - 52 týždňov
> voliteľné predmety: marketing, business english,
managment, cestovný ruch, médiá a iné
Jazykové Pobyty
Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
Tel. 02/5245 1175
info@jazykovepobyty.sk
www.ef.com

