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Editoriál
Drahý čitateľ, náš budúci spolužiak!

 Máš jedinečnú možnosť browsovať prvé číslo 
internetového magazínu Mimo záznam. Spolu s 
mojimi redaktorskými kolegovcami dúfam, že ťa 
zabaví, zaujme alebo poradí. Ani za nič na svete 
nevynechaj rubriku test - Si správny žurnalista?!
 
 Musím sa Ti priznať, že príprava časopisu 
nebola vôbec ľahká. No o čo ťažšia bola celá 
realizácia, o to viac ma teší, keď prechádzam stranami 
hotového Mimo záznamu. Názov plátku bol tvrdým 
orieškom. Na redakčných poradách sme sa hádali a po 
nociach nám nedal spať. Pasovali sme sa s rôznymi 
variantmi. Už už nám dýchala na krk Slina v papuli. 
Fakticky! Za toho anciáša sme neboli schopní 
vymyslieť nič priekopnejšie. Dokážeš si to predstaviť, 
Slina v papuli?! My vlastne celkom aj hej, ale 
nakoniec nás zasiahol Mimo záznam a je tu. Je tu s 
nami a aj ostane.

 Už ťa nebudem dlho nudiť nezáživnými 
drístami. Nasaď bríle, ak ti robí zle žiara monitora, a 
ponor sa do napínavých príbehov, ale aj srdcervúcich 
reportáží. Schudni s fit rozcvičkou a nauč sa konečne 
hospodáriť s peniazmi! Totižto aj s 10€ sa dajú spraviť 
zázraky.
Klikaj, scrolluj a hlavne bav sa so slinou v papuli!

šéfredaktorka Sima
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Ke d je cesta cie lom
Štúdium žurnalistiky ponúka okrem užitočných poznatkov ešte niečo viac. Mojou obľúbenou časťou štúdia sú 
takmer 4 mesačné prázdniny. Za 5 rokov štúdia s prirátaním vianočných sviatkov sú to skoro 2 roky prázdnin. 
Jules Verne so svojím románom  by pravdepodobne iba bledol závisťou nad všetkými možnosťami, ktoré sa nám 
študentom v tomto období ponúkajú. 

Ja som sa rozhodla stráviť každé z mojich prázdnin 
cestovaním za brigádou v zahraničí a nie som jediná. 
Študenti na celom svete prekonávajú strach z cudzích 
kul túr,  zbavujú sa  predsudkov a  naberajú 
nevyčerpateľné množstvo zážitkov práve cestovaním. 
Získavajú úplne iný pohľad na svet a množstvo 
priateľov na všetkých kontinentoch. Samozrejme aj 
peniaze z brigád sa vždy hodia. Legendárne 
študentské vifonky môžete v zahraničí vymeniť za 
tradičné špeciality krajiny, v ktorej sa nachádzate. 
Práve vďaka brigádam v zahraničí som už ochutnala 
grécke tzatziki, slovinské grilované ryby,  taliansku 
pizzu a momentálne sa chystám na pravý americký 
hamburger.

Využite každú šancu!

To je najlepšia rada, ktorú vám ktokoľvek kto sa 
rozhodol cestovať môže dať. Môj prvý cestovateľský 
pokus prišiel, keď som sa náhodou dostala do 
Slovinska.  Kamarátka prišla utrápená ku mne na byt, 
pretože jej na poslednú chvíľu vypadla baba, ktorá 
mala ísť s ňou do Slovinska, a len mimochodom sa 
spýtala: „Nechceš ísť namiesto nej?“ „Dobre!“ 
Odpovedala som do 3 sekúnd. O Slovinsku som vedela 
len to, že to skutočne nie je Slovensko, hoci si nás 
všetci v zahraničí mýlia. No napriek tomu som sedela 
už o dva týždne na slovinskom pobreží, 30 kilometrov 
od Talianska, pričom ani taliansky ani slovinsky som 
nič nerozumela. Po tejto skúsenosti som si povedala, 
že už zvládnem všetko. 

Východ slnka v Tirolsku

Čo by ste si zobrali so sebou na opustený 
ostrov?

V druhom ročníku som sa rozhodla so spolužiačkou 
vycestovať cez agentúru do Grécka. Tradične som 
jazyk krajiny nevedela a ako nemčinárka som sa trocha 
obávala najmä angličtiny. Človek, ktorý je prinútený 
hovoriť, sa naučí všetko oveľa rýchlejšie ako by ho to 
kedy naučili v škole. Preto som sa rozhodla pobaliť sa 
a vyraziť na grécky ostrov Korfu. Môj najväčší stres 
spočíval v balení. Poznáte tú hádanku, čo by ste si 
zobrali so sebou na opustený ostrov? Mojou 
odpoveďou bol veľký ruksak ako výsledok márneho 
pokusu vtesnať 21 rokov života do 20 kg vážiacej 
batožiny, ktorá by vyhovovala letiskovým limitom. 
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POZOR! 
Cestovanie je návykové

Lepšiu a prospešnejšiu drogu ešte 
nevymysleli a navyše je úplne 
l e g á l n a .  K e ď  r a z  z a č n e t e 
s cestovaním otvoria sa vám obzory 
a vy uvidíte svet, ktorý ste sledovali 
iba spoza múra televíznej obrazovky.  
Zrazu zistíte, že váš život nemá 
limity, že sa môžete vybrať skutočne 
všade. Prekonáte strach z neznámeho 
a dokážete veci, ktoré by ste kedysi 
nezvládli. Pre mňa bolo najväčšou 
výzvou vybrať sa niekam sama. 
Prvýkrát som si to vyskúšala minulý 
rok. Žurnalisti sú väčšinou extrémne 
spoločenskí ľudia, ktorí potrebujú 
vždy spoločnosť, preto sa mi zdal 
nápad odísť do talianskych álp, do 
hotela, od ktorého je najbližšie mesto 
vzdialené 20 kilometrov, úplne 
samovražedný. Keď som uvidela 
talianske oblaky podo mnou a pri 
mne iba polia a divné chlpaté kravy, 
obávala som sa, že som sa precenila. 
Do štyroch mesiacov mi však južné 
Tirolsko prirástlo k srdcu a ja som 
spoznala neskutočnú komunitu ľudí, 
ktorí ešte aj v 21. storočí nezabúdajú 
na úctu k prírode, vzájomný rešpekt a 
dokážu sa tešiť z každého dňa, aj keď 
ich život nie je ľahký.  

 

„Journalism? Ó, very interesting.“

Pozitívne reakcie na moje štúdium mi už otvorili v zahraničí veľa 
dverí. Žurnalistika vám prináša istú prestíž a bolo by hriechom to 
nevyužiť. To, čo by vám zo štúdia malo ostať, sú vedomosti a to, 
čo by vám malo ostať z prázdnin, sú skúsenosti. Zážitky, ktoré sa 
ani neviete ako premenia na spomienky. Spoznávanie by malo 
byť súčasťou mladosti a snáď aj jej hlavným cieľom, takže ostáva 
už len pobaliť svoj slovenský život a vybrať sa do sveta. 

(Terka)
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Ako preži  t 

týžde n na priváte 

za 10 eur?

Môže sa vám zdať, že je to nemožné. Môžete si myslieť, že prežiť od pondelka do piatka s desiatimi 
eurami na stravu, cestovanie a tiež zábavu v Nitre je nemožné. No všetko je možné, len treba chcieť. 
Študujem na UKF už štvrtý rok a každý jeden týždeň mi dáva moja mama almužnu (ako to volám, 
pretože nič iné to ani nie je) 10 eur a žije v predstave, že sa dokážem za túto sumu o seba postarať v 
akomkoľvek smere. A niekedy, aj keď nechcete, nemáte jednoducho na výber. 

5 užitočných rád ako prežiť týždeň v Nitre za 10 eur: 

 doma a zobrať si všetko, čo váš kufor sprace 
a vaša váha odnesie. Teda okrem kníh 
a oblečenia si môžeme pribaliť pár krumpľov, 
zvyšky z nedeľného obeda či potraviny, čo 
chladnička ponúka. Dôležité pri výbere je heslo: 
čím viac, tým lepšie!!!

1
Menej nikdy nie je viac! Najdôležitejšia 
je prevencia, inak: zober z domu, čo sa 
dá! Keď uvážite, že za tých úbohých 
desať máte prežiť, je dôležité myslieť 
dopredu!!!  Takže nehanbiť sa, veď ste

2
si kupujeme so spolubývajúcou napoly, aby sme 
ho koncom týždňa nemuseli vylievať. To je 
predsa luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť! 
Okrem potravín však potrebujeme aj hygienické 
potreby, a to najmä toaletný papier, ktorého 
nikdy nie je dosť! O kozmetických prípravkoch 
pre dievčatá radšej pomlčím! 

A k  s t e  d o t e r a z  n e r o z m ý š ľ a l i 
ekonomicky, je ten správny čas začať. 
AKCIE! Kupujeme zásadne všetko, čo 
je v akcii, zľavnené alebo výhodné 
balenia 2 plus 1 zdarma. Mlieko do kávy
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3
Metóda desiatich eur na týždeň je 
vhodná aj ako forma diéty. Nechcene 
zhadzujete kilá dolu, pretože žiadne 
prejedanie nehrozí a navyše vám nezvýši 

ani na lístok na MHD, preto máte dostatok 
čerstvého pohybu počas celého týždňa. No ak aj 
nechudnete, zaručene budete s touto výhodou 
náramne spokojní. No nemajte strach, všetko si 
to vždy môžete vynahradiť cez víkend doma, 
keď vás už mama čaká s rezňami a zemiakovou 
kašou. 

4
Vašimi základnými potravinami sa 
stávajú polotovary, instantné polievky 
(rozumej wifonky) a všetko, čo je lacné a 
má rýchlu prípravu. Mrazené výrobky, 
treska s rožkami, jogurty a pod. 

No nie je umenie sa za 10 eur na týždeň len 
stravovať. Je zrejmé, že študenti sa chcú zabávať 
(rozumej, ísť si vypiť, ísť si sadnúť na pivko, 
kofolu, ísť s kamarátmi von, príjemne posedieť, 
postáť či potancovať) a to samozrejme stojí 
nejaký ten groš! To, koľko peňazí vám ostane na 
rozhadzovanie a užívanie si, závisí od prvej rady. 
Je to len na vás a na vašej šikovnosti!
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Je tiež samozrejme jednoduché 

vyhovárať sa, že máme len 10 eur na 

týždeň. No najlepšou radou, akú vám 

môžem poskytnúť, je nájsť si brigádu. 

Akúkoľvek, za koľkokoľvek peňazí! Nie ste 

totižto v situácií, aby ste si vyberali. Peniaze 

potrebujete ako soľ (to nie je metafora) a preto aj 

vaša životná úroveň a povesť medzi kamarátmi 

závisí len od vás. Možno sa teraz cítite trochu 

podvedení, ak ste si mysleli, že sa skutočne dá 

reálne prežiť týždeň na 10 eur. Dá sa, ale 

nezaobíde sa to bez vášho úsilia a snahy. A nie 

nadarmo sa hovorí, že človek si zvykne na 

všetko...  A ja som si už za tie roky zvykla. :) 
(Bejka)
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Cezpoľní študenti majú s bývaním v Nitre bohaté skúsenosti, ba čo viac, spájajú sa s ním ešte bohatšie zážitky. 
Prirodzene sa ubytko v 99% nepodobá luxusu domova, no prežiť sa vskutku dá. Niekedy si intrákovci zvyknú na život 
v Nitre až tak, že sa im k mamičke ani nechce vrátiť. No pravdu povediac, tento stav prichádza až po čase. 
V prapočiatkoch som sa domov vracala rada aj ja každý piatok a vlastne, keď sa dalo, ešte skôr. Ale nebudem ťa, 
potenciálny žiadateľ o internátne ubytovanie, dopredu strašiť. Vedz, že všetko zlé je na niečo dobré, a to dobré sa 
o chvíľu dozvieš. 

Žurnalistika: rok prvý: Hospodár alias to 
staré nad Pifou

Začnem tým, že prvý rok mi posteľ ustlala 
UKF-ka na Hospodári. Musím však poznamenať, že 
som ju o to vôbec neprosila. Ako som po prijímačkách 
spozorovala, na Slančíkovej (na Božene) sa dá okrem 
chodenia na prednášky aj bývať. A to štýlom chodenia 
do školy rovno v papučiach a v pyžame. Neváhala som 
si do žiadosti o ubytovanie odklikať práve Boženu.

Internátne šoky

Nuž ale človek mieni, pánboh mení (či skôr 
predseda ubytovacej komisie). Prosto, v prváku 
nezorientovaná a viac-menej vyplašená, ocitla som sa 
v škaredej socialisticky zariadenej izbici. Bola tou 
väčšou z dvoch miestností bunky číslo... Už si ho 
nepamätám, ale je to aj tak jedno, pretože všetky 
bunky na Hospodári vyzerajú rovnako. Rovnako zle. 
S tromi spolubývajúcimi som sa delila o dve skrine a 
jeden jedálensko-písací stôl. S dvomi ďalšími 
spolubunkujúcimi sme si museli rovnomerne 
prerozdeliť priehradky v mrňavej chladničke.  Ako sa 
tak rozpamätávam na časy dávno minulé, spomínam 
si, že najhoršie bolo večerné sprchovanie.

Kedy sme sa čistou náhodou chceli vždy 
osprchovať všetky naraz. Medzi šiestimi ženskými tak 
vznikali nemalé hádky. Nuž, ale bolo by odo mňa 
nemiestne, keby len kritizujem. Pifa, krčma na prízemí 
internátu, sa v kontexte starého ošarpaného ubytovania, 
javí ako dobrá kompenzácia. Až mám pocit, že je to tak 
vymyslené naschvál. Predsa len treba mať kúska 
chochmesu. Uznávam, bolo by prehnané bývať v 
prerobenej izbičke a mať podnosom aj šenk...

Žurnalistika: rok druhý: Čermáň, ďaleko 
a ešte ďalej za stanicou

� Opäť som našu alma mater žiadala o ubytovanie 
na Božene. Na vlastnú škodu som sa neučila príkladne, 
keď som z  masmediálnej komunikácie schytala Fx. 
Síce som si ho opravila na C, no bohužiaľ, 
ubytuvávačom nebolo stále dosť dobré. Pričom musím 
ešte podotknúť, že pochádzam z Banskej Bystrice, čo 
exaktne od Nitry činí 130 km! Ale, čo to je v bitke s 
východniarmi. Nič. Hej, teraz sa mi to ľahko píše, no 
pred dvomi rokmi mi nebolo všetko jedno. Boženu mi 
neodklepli a vlastne mi neodklepli nič. Podala som 
odvolanie, veď ako inak, ale faktom ostáva, že mi to 
bolo, pardon, akurát tak prd platné. A tak som sa na 
začiatku semestra druhého ročníka ocitla v koži 
bezdomovca. Po zápise som bola chtiac či nechtiac 
nútená zahrať na strunu riaditeľom ubytovacích 
zariadení...
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Smutné oči herečky očarili len jedného, na 
Čermáni. Zvonku vyzeral internát na Cabajskej 
rovnako ako Hospodár, a tak poznačená drsnou 
skúsenosťou, vytrepala som si kufre na štvrté 
poschodie. Studené kropaje potu sa mi vyronili na 
tele, keď som zbadala, čomu som sa na rok upísala. 
Keď som ako bažant bývala v ošarpanej izbici, teraz 
som sa ocitla rovno v kutici! 3x3 metre štvorcové 
boli zapratané dvomi posteľami, dvomi skriňami a 
kuchynským stolom. 

Ostal tam meter životného priestoru. Žiadna 
kúpeľňa ani nijaké privátne wécko. Musela som sa 
obrniť nervami a všetkým možným na to, aby som 
prežila tri spoločné záchody, dve spoločné sprchy a 
jednu chladničku pre všetkých. Dobre čítaš, dobre 
vidíš. Jedna chladnička pre dobrých 25 ľudí. Divočina? 
Nie, také slovo ešte nevymysleli. A ako by sa to dalo 
zvládnuť bez nejakého toho jedného pohárika, 
nanajvýš dvoch. Ja veľa nepijem, len decentne. A to ti 
poviem, ak ťa ťaží niečo také ako abstinencia, Čermáň 
nie je ničím pre teba.

Žurnalistika: rok tretí: Božena

Stala som sa úspešnou študentkou. 
Postúpila som do bakalárskeho ročníka. Koľká to 
radosť. Ale len dovtedy, pokým som nezistila, že 
nemám opäť kde bývať. Tu sa zase natíska otázka, 
že prečo? No vytreli mi kocúra, preto. Mne sa 
normálne na Čermáni za ten rok zapáčilo, a tak som 
vyplnila záväznú prihlášku na svoju kuticu. Hold, 
pomenili sa cez prázdniny stredoškolské pomery a 
deti popresúvali na zastaničný internát. Druhý rok 
mi bolo trápne hrať smutné dievčatko, navyše s 
pomyslením na fakt, že mi ho aj tak nikto neuverí. 
Zostávalo mi jediné, prezeranie všemožných 
portálov s ubytovaním. Ale nie je dobrým riešením 
hľadať privát v septembri. Odvšadiaľ mi 
diplomaticky poodpisovali či som normálna, keď 
som sa spamätala až teraz. Leniť som ale nelenila. 
Mailovala a telefonovala som odušu. Keď mi 
mamka povedala či predsa len nevyskúšam zavolať 
aj na intráky, zháčila som sa. Ale vraví sa, že za 
vyskúšanie nič nedáš.

Ako by to už pri mne bolo, keby ma nečakalo 
prekvapenie. Izba pre tri, pekná krásna, dokonca s 
vaňou. Aká som len bola vyhappená! Mňa, ktorú celý 
život prenasledujú sprchové kúty, čakala vaňa. Stará 
ošúchaná, no pre mňa tá najsamkrajšia vaňa. A okrem 
nej aj chladnička a len pre tri a internet. No zázrak. 
Som totiž zabudla opomenúť dosť dôležitú skutočnosť 
v súčasnej informačnej spoločnosti. Ani na Hospodári, 
ani na Čermáni nebolo internetové pripojenie. Čiže ak 
človek nedisponoval vlastným mobilným, bol 
nahratý... Nuž ale k veci, veď som sa konečne objavila 
na Božene! Tej, po ktorej prahnú srdcia všetkým 
cezpoľným. Moja radosť bola, ale príliš skorá. Vyše 
pol roka ma svojou prítomnosťou obťažovali dve 

I keď pár centov za to človek predsa len musí 
dať, mne sa vyplatili. Pán riaditeľ z Boženy, veru z 
Boženy, mi láskavo povedal, že je ešte miesto voľné. 
No ľudia dobrí, skoro som sa pototo. Nabalila kufor, 
tašku, ruksak, igelitky a hor sa do papúč a pyžama! 
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k a z a š s k é  e r a z m á č k y.  A b s o l ú t n e 
neprispôsobivé dievčence, ktoré mi so všetkou 
vervou dávali jasne najavo, aký som votrelec. Ale 
nie pre nič za nič. Veď som im predsa zabrala posteľ, 
kde mali bodrel a aj dve poličky v skrini. Rukou 
mávnuc nad nedostatkom úložného priestoru ma 
ešte teraz striasa z pachu cibule, ktorej snedé 
dlhovlásky v hojnom množstve holdovali. 
Nehovoriac o ich obrátenom biorytme. Orientovali 
sa podľa mojej prednášky o pol 8, kedy pravidelne 
vypínali notebooky, stolné lampičky a ukladali sa na 
spánok. 

Nie, do školy nechodili, len na nákupy a 
vďaka Schengenskému priestoru na výlety po 
európskych metropolách. Nezávidela som, ja som sa 
tešila. A ako som sa len tešila! Aspoň pár dní mi na 
210-tke zavládol svätý pokoj. 

Tradovalo sa, že na Božene to nežije. Veruže 
to bolo tak, no až do môjho príchodu. So 
spolužiačkami sme rozpútali vychýrenú utorkovicu 
na druhom poschodí.  Veď žurnalistky so 
žurnalistami žijú, ako sa patrí.  Ale o tom potom!

 
Žurnalistika: rok štvrtý: Privát na 

Chrenovej

� Ááá, už som sa učila dobre. Už by som ubytko 
dostala a nie ledakde, presne na Božene. No ja som hrdo 
odmietla a nie preto, že by ma vyhodili. Len som sa 
zavesila milovanému na krk a už sa nepustila. Tak som 
okúsila za svoj študentský život ďalší chlebíček. 
Musím priznať, že eurá navyše nie sú zbytočné. Mám tu 
väčší pokoj, i keď samozrejme ako kedy. Ale v globále 
má privát nespočetne veľa výhod. Na dvere 
nevyklepkávajú opití susedia, nehlási sa žiaden 
vyvolaný poplach a netreba sa o kuchynku deliť s 
ďalšími 30-timi. Samozrejme, na strane druhej naše 
steny sú zrejme z preglejky, lebo neraz sa rozohním nad 
chrápajúcimi spolubývajúcimi. A ako by to u mňa 
nebolo.... O chvíľu sa zase sťahujem, ale teraz hádam 
už naposledy!

(Sima)
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1.) Priemer tvojho vypitého alkoholu na týždeň sa pohybuje okolo : 
a.) 0
b.) fľaša a viac
c.) nechutí mi

2.) Domáca úloha sa podľa teba robí? 
a.) na poslednú chvíľu
b.) v riadom predstihu
c.) kašlem na to

3.) Absencie sa vyčerpávajú :
a.) na 100%
b.) na 0 %
c.) na 150% 

4.) Ak máš noc pred testom ako ju využiješ? 

a.) zostanem doma a budem si opakovať
b.) nemôžem odmietnuť  pozvánku na žúr, pozriem si to pred skúškou
c.) mám slinu v papuli na zajtrajší deň a už opakovať nepotrebujem, idem spať

5.) Rozvrh hodín si pravidelne robím
a.) čo to je? 
b.) v prvý deň predzápisu
c.) na poslednú chvíľu

6.) k mojím najobľúbenejším televíznym reláciám patrí 
a.) teleráno
b.) nepozerám televíziu
c.) bez servítky

7.) Keby si mám vybrať medzi vychladeným pivom a prednáškou, tak 

a.) prednášku nemôžem vynechať, chýbali by mi poznámky

b.) do ktorého baru ideme dnes?  

c.) najskôr prednáška potom možno pivo

Si správny žurnalista???

TEST

Uvažuješ o podaní prihlášky na tento odbor? Práve pre teba je 
tu náš supiš-pupiš mini testík, ktorý odhalí tvoje pravé JA a či 
žurnalistika je to pravé orechové pre teba. Dokonca zistíš aj to 
čo ti tvoje podvedomie doteraz tajilo!!!  

Uľahčíme ti rozhodovanie či vyhodiť 30 € za prihlášku a už 
teraz ti zaručene povieme či zapadneš do budúceho kolektívu. 
Test vypĺňaj pravdivo a vyhodnotenie nájdeš v tabuľke pod 
testom. Body si spočítaj a výsledný súčet si porovnaj 
s výsledkami a zaraď sa do jednej z troch skupín.  
Poďme na to!!!!!
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1. Blahoželáme, si na správnom mieste v správnom čase. Ak � kniha nie je najlepší priateľ, pohárik na teba žmurká z 

diaľky a správna žúúúrka nestojí za nič ak tam nie si ty. Tento odbor je pre teba ideálnou voľbou. Typickou tvojou črtou 

je robiť úlohy a zadania na poslednú chvíľu, môže to hraničiť až s darebáctvom a flákačstvom . Si ideálnym doplnkom 

do kolek�vu. Ale pozor, nesmieš si žurnalis�ku spliesť s centrom voľného času, chodiť tam treba ale hlavne 

nepreháňať. Ale veď ty si svoj systém už nájdeš. Tvojim životných krédom sa stalo, že sa nehráme na písmenká ale na 

číselká :D

2. S prižmúrenými očami si na dobrej ceste ale treba na tvojom prístupe salám – párky ešte popracovať. Možno sú 

dôvodom tvojho prístupu, ktoré sme odhalili v teste, návyky zo strednej školy. Ale je viac ako pravdepodobné, že po 

prija� na žurnalis�ku sa postupom času, �eto „zlozvyky“ prirodzene vytra�a.  Ak si na vážkach, ešte raz si podrobne 

prejdi  odpovede na naše otázky, môžu � dopomôcť k rozhodnu�u. Základom je hlavne sa nebáť porušovať pravidlá a 

všetko bude ok!!! 

3. Tudy cesta nevede, kamaráde. Už výsledok tohto vysoko kvalifikovaného cestu � má napovedať, že tu nemáš čo 

hľadať a prihláška sú zbytočne vyhodené peniaze pre teba! Máš až príliš veľké sklony k poc�vos� čo sa nepripúšťa. Je 

možné, že tvojim vplyvom môžeš narušiť chod celého ročníka a zbúrať už zaužívaný systém. Absencia na dobrej párty 

je oveľa väčší prehrešok ako vynechanie rozhlasovej či televíznej tvorby. So svojim výsledkom v tomto teste môžeš ísť 

študovať tak za lekára alebo inú náročnejšiu profesiu. 

1. SI COOL ŽURNALISTA ( 20 – 14)
2. EŠTE TROCHA POPRACOVAŤ A BUDE Z TEBA ŽURNALISTA (13 – 8)
3. OD SPRÁVNEHO ŽURNALISTU MÁŠ DOBRE ĎALEKO (0 – 8)

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

A 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 

B 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 

C 0 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

 

8.) 15 stranovú záverečnú prácu si spravím
a.) mesiac pred odovzdaním mám doma naštudovanú literatúru
b.) v noci pred odovzdaním
c.) týždeň pred termínom
 

9.) na hodinách moja sústredenosť 
a.) 100%
b.) píšem aj to čo prednášajúci nepovedal
c.) na akej prednáške sedím? 

10.) Moje najobľúbenejšie rádio je 
a.) rádio Expres
b.) rádio Luna
c.) rádio plus 

Vyhodnotenie testu:
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Žurnalistické beánie 

ala filmové hviezdy
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co ti ponúka nitra

alebo kde sa dá kultúrne ci športovo vybláznit

 Hovorí sa, že Nitra je matkou slovenských 

miest. Skutočne pravdivé označenie, história nás 

nepustí. Na tomto území pôsobilo niekoľko historicky 

dôležitých osobností, stačí spomenúť Konštantína, 

Metoda, Pribinu a mnohých ďalších... Svoj historický 

lesk mesto nestratilo, čo však časom získalo, je obraz 

študentského mesta. To, či je toto označenie 

oprávnené, skús posúdiť sám.

 Dve najznámejšie univerzity na území Nitry, 

teda UKF a SPU žijú rušným životom celoročne. Pre 

nás študentov to všetko začína zväčša v polovici 

septembra. Zasa návrat do ául a učební, počúvať 

prednášky. Niekedy zaujímavé, inokedy strašne 

nudné. Ver tomu, že vtedy by si najradšej  otvoril 

krížovky alebo dokonca dvere učebne a jednoducho 

odišiel. Kredity sú  však sakra dôležité a potrebné.

 Začiatok akademického roka patrí Divadelnej 

Nitre. Uvidíš v praxi hercov, čo pre nich predstavujú 

dosky, ktoré znamenajú svet. Nie je to hocijaký 

festival, je to medzinárodná akcia, a tak môžete 

prostredníctvom divadla okúsiť aj iné kultúry. Typickí 

divadelníci a ich bohémsky život.

 V októbri je už akademický rok dostatočne 

rozbehnutý na to, aby si si trošku aj oddýchol. 

Ideálnou príležitosťou je Októberfest, konajúci sa 

každoročne v priestoroch internátu Zobor, ktorý síce 

nie je luxusným hotelom, ale..., čo ti budem hovoriť, 

nie je to najhoršie, hlavne, že na človeka neprší. Na 

feste si môžeš zasúťažiť a vyskúšať si v praxi tvoju 

saciu schopnosť zlatého moku alebo môžeš bojovať v 

rôznych disciplínach na čas. Kondómy sa ti určite 

zídu, táto disciplína, kedy musíš priniesť určité veci 

na  miesto, je veľmi obľúbená. A keby sa najbližšie aj 

prezervatívy neobjavili v zozname, určite ich maj pri 

sebe, dokazujú to skúsenosti samotných študentov... 

Dobre sa vyblázniš, vyskáčeš sa a zaspievaš si hity 

známych slovenských kapiel...
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 Zdravá rivalita je dobrá vec. Každý sa rád 

porovnáva a snaží sa byť lepším. Naše univerzity nie 

sú výnimkou. Prvou konfrontáciou medzi 

univerzitami je tradične hokejový zápas UKF vs. 

SPU. Ak chceš mať pohodlie, odporúčam ti kúpiť si 

lístok v predpredaji. Máš zaručené jedno pivo navyše 

z ušetrených peňazí. Ďalšou dôležitou informáciou 

je, že ak sa nechceš tlačiť ako sardinky v konzerve 

alebo vy, milé slečny, chcete šetriť Vaše krehké 

nožičky, príďte o nejakú minútku skôr. Nečakajte 

hokej v štýle NHL, čo však môžete očakávať, je ľad 

plný známych osobností, dokonca aj takých, ktoré sú 

už po smrti...

 

 

 

 Ďalšou väčšou akciou, kde je možné sa vyblázniť 

a dobre sa zabaviť je futbalový duel medzi UKF a SPU. 

Opäť zažiješ atmosféru rivality, samozrejme všetko v 

únosnej miere. Na zápas môžu nastúpiť študenti oboch 

univerzít  - ako profíci, tak aj totálne drevá. Hráči i diváci 

si vždy prídu na svoje, hlavne pri pohľade na 

supermoderný stánok, na ktorom sa podpísal zub času, 

kovy napadla korózia a súčasťou tribún sú aj stromy a 

drôty, ktoré zvyšujú tvoj komfort na štadióne. 

  Vrcholom kultúrno – spoločenského 

diania pre študenta nitrianskych univerzít je Majáles. Ten 

sa koná v priestoroch výstaviska. Nájdeš tu všetko, čo 

študent na dobrú zábavu potrebuje – kvalitnú hudbu, 

super ľudí, jedlo a samozrejme alkohol, ktorý 

každoročne tečie potokom.  

 Kto má rád dávku noblesy, práve pre neho je 

novembrový imatrikulačný ples vo výstavisku 

Agrokomplex. Samozrejme, s oblečením to nemusíš 

preháňať. Odporúčam zlatý stred, nechoď za 

bezdomovca, ale netreba mať na sebe róby za tisíce. 

Základom je dobrá partia, a tak si dobre rozmysli 

akých expertov si k sebe posadíš. Hladný a smädný 

určite nezostaneš. Večera pohladí tvoje hladné 

bruško. Ako bonus všetko spláchneš kvalitným 

vínkom. Aspoň tak sa to traduje... Pozor však na 

množstvo alkoholu, hrozí ti kvalitná opica.

 

 Na začiatku nového kalendárneho roka je 

žiaduce ponoriť sa do poznámok zo semestra, aby 

skúšky dopadli k tvojej spokojnosti. Budeš sa môcť 

bezstarostne zabávať aj v ďalšom období akademického 

roka.

ktorý vždy vzíde zo 

s ú b o j a  n a 

N i t r i a n s k y c h 

u n i v e r z i t n ý c h 

dňoch.

Svoje spevácke kvality tu ukazuje aj víťaz „Superstar 

nitrianskych univerzít“,
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  V rámci týchto dní sa koná veľa menších 

podujatí ako napríklad Deň Zeme, rôzne prednášky 

a ďalšie zaujímavé sprievodné akcie, ktoré obohatia 

tvoj voľný čas a každý si na nich nájde to, čo je jeho 

srdcu blízke.

 

 Nitrička má, ale jednu obrovskú výhodu. 

Komu je stále málo, tak „kultúru a spoločnosť“ 

môže zažiť takmer každodenne. Stačí zakotviť na 

Mostnej ulici a o zábavu máš postarané. Spoločnosť 

ti možno budú robiť muži v zelenom, ktorí ti občas 

môžu dať fúkať, ale veď čo, nezvládneš? Myslím, že 

sa v meste pod Zoborom nudiť nebudeš.

 Študáci, študentky, vitajte v Nitre a prajem 

vám príjemnú študentskú zábavu.  (Michal)



Cvičenie s kamerou je zamerané na zadok a stehná. 
Ľavú nohu v kolene mierne pokrčte, pravú zas 
napnite. Kameru zaostrite na objekt a vydržte v 
tomto postoji, až kým nenatočíte potrebný materiál. 
Trasenie ruky je pri tomto cviku neprípustné.

Vezmite si do rúk fotoaparát. Dajte sa do mierneho 
podrepu a nohy prepnite v špičkách. Pri fotení 
nevyužívajte samospúšť, ale poctivo cvakajte 
zábery, pričom vystriedajte každý jeden prst zvlášť. 
Ruky majte ohnuté v lakťoch, najlepšie v 
sedemdesiat stupňovom uhli. 

Nohy následne vystriedajte. Ak sa už neudržíte, 
povolené je aj sadnúť si zľahka na zem. Každý 
nekvalitný záber znamená, že ste cvičili zle.

Nohy následne vymeníme a trochu pritvrdíme tým, 
že koleno ohneme do pravého uhla.

Cvičenie s knihami je zamerané na pekné paže. Knihy 
zdvíhame v pravidelných intervaloch  nad hlavu. 
Pokročilí si zvolia ťažšiu knihu, najlepšie Zločin a trest, tí 
menej trénovaní nech radšej siahnu po niečom z výroby 
Evitapress.

Žurnalistická rozcvicka
Niekoľko cvikov 

a budete fit :)
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Kliky nad bulvárnymi novinami sú najlepšie na 
zahnanie chuti do jedla. V tomto cvičení 
pokračujte do vtedy, kým prestanete pociťovať 
hlad. Najlepšie je však zájsť v listovaní maximálne 
do polovice. Môže totiž hroziť silná podvýživa. 

Na záver si už len pustite svoju obľúbenú 
pesničku a tancujte dovtedy,  kým vám nezostane 
ani slina v papuli. 

Po klikoch môžete pokračovať v trhaní bulvárnych 
novín. Toto cvičenie je vynikajúce na posilňovanie 
rúk a navyše pri ňom napínate aj brušné svalstvo.

Pre  l epš iu  ohybnosť  vyskúša j t e  cv ik  s 
ďalekohľadom. Celé telo prikrčte, najlepšie za 
nejakým objektom, kde dobre splývate s okolím. 
Tento cvik vám dodá okrem krásnej postavy aj 
sebadôveru, pretože zistíte, ako sa ľudia zvláštne 
správajú, keď si myslia, že ich nevidíte.

Pri cviku s diktafónom je nutné bezpodmienečne 
stáť na špičkách. Ruky vzpíname smerom nahor, no 
najdôležitejší je pri tomto cviku úsmev, ktorý v 
respondentovi evokuje dôveryhodnosť a priateľskú 
atmosféru.
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