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kom zo siedmich okolitých mestečiek, 
sa nachádzala v strede lesa. Nebol tam 
žiaden signál. Žiadna civilizácia v okolí 
piatich míľ. Iba les plný medveďov...
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dla počítaču, spôsobuje niektorým ľu-
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Zablúdila k nám hviezda



Vážené dámy, vážení páni, milé kole-
gyne, drahí kolegovia, milí študenti! Je 
mi cťou privítať na pôde nášho gym-
názia vzácneho hosťa – Adelu Banášo-
vú... takto vítala naša slovenčinárka He-
lena Čižmárová hosťa, na ktorého sme 
sa tešili už od začiatku školského roka. 
A Adela nesklamala. Počas celej návšte-
vy z nej sršala pozitívna energia. Vytvo-
rila skvelú atmosféru a svojím šarmom 
a pútavým rozprávaním dokázala zaujať 
sálu plnú študentov i učiteľov. Všetkých 
ohúrila svojou pohotovosťou, spontánnos-
ťou, sarkastickým humorom, profesiona-
litou i skromnosťou. Vďaka jej úprimnosti
a otvorenosti sme ju aspoň na chvíľu nevní-
mali ako celebritu, ale ako našu kamarátku.

Čo sme o Adele (ne)vedeli:
● je inteligentná, vyrovnaná, pohotová i po-
hodová mladá žena
● najskôr sa preslávila v rozhlasovom éteri, 
neskôr začali prichádzať ponuky od televí-
zií
● nasledovali veľké televízne spevácke
i tanečné súťaže, zábavné programy a 
vlastné talkshow, jednou z jej aktuál-
nych je talkshow Trochu inak na TA3

● vo voľných chvíľach píše blogy, vydáva 
knihy a maľuje
● talent i vzťah k umeniu zrejme zdedila aj 
po otcovi – spisovateľovi a mame – výtvar-
níčke
● stala sa ambasádorkou 3. ročníka celoslo-
venskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľ-
ský oriešok i projektu Umenie byť ženou
● tvrdí, že má šťastie, lebo žije z toho, čo 
ju baví a všetky relácie, ktoré robí, sú jej 
srdcovky
● hovorí sa o nej, že „skultivovala vkus“, 
„scivilnila spôsoby“, „posunula otvorenosť 
v komunikácii“

 Adela neodmysliteľne patrí k najlepším 
moderátorom na slovenskej a českej scéne.

Ak by sa slovenské ženské mode-
rovanie datovalo biblickým spô-
sobom, používali by sme spoje-
nia „pred Adelou“ a „po Adele“.

Adela, veľmi pekne ďakujeme za návštevu
i za perfektné „selfíčka“.

Zablúdila k nám hviezda



Ešte predtým, ako stihla Adela odísť
za svojimi povinnosťami, nám odpoveda-
la na niekoľko našich zvedavých otázok.
Tu sú, nech sa páči:

Študenti často hľadajú spôsob,
ako uniknúť škole, či neprísť na vy-
učovanie. Vy ste mladá a vzdelaná.
Ako vnímate hodnotu vzdelania s od-
stupom času v dobe, v ktorej mnohí 
tvrdia, že sa zaobídu aj bez neho. Ako 
vás v tomto smere ovplyvnila rodina, 
resp. prostredie, v ktorom ste vyrastali?

   Nerada to posudzujem, lebo si myslím,
že teraz je iná doba a nie som ani fanúši-
kom toho, keď staršia generácia hovorí: ,,To 
za našich čias...“, pretože iná doba prináša 
iné podmienky a nedá sa všetko porovná-
vať. A tak je to aj s tým vzdelaním. Ale aj 
napriek tomu, že sa dnes dá všetko nájsť
na internete, ak človek nemá žiadne vzde-
lanie, je len akoby prázdna nádoba, ktorá 
čaká na to, kedy si čosi stiahne z internetu.
Je dobré nájsť niečo medzitým, aby sme ve-
deli, ako moderné výdobytky správne využiť. 

   Čo sa mňa týka, ja som bola priemerný 
žiak. To znamená, že v niečom som bola 
veľmi dobrá, a v niečom zase slabšia. Tak sa 
to potom spriemerovalo. Keď sa rodičia po-
zreli na moje vysvedčenie, bola to pre nich 
informácia o tom, čomu sa budem a čomu sa 
nebudem venovať. 

Zneužili ste niekedy svoje meno, resp. 
svoju slávu na to, aby ste niečo dosiahli?
   Myslím si, že všetci máme rovnako dôle-
žitú rolu, len spoločnosť si zvykla niekto-
ré vyzdvihovať viac, iné menej. Preto sa 

snažím, aby som tomu neuverila aj ja. Mu-
sím sa však priznať, áno, zneužila. Iba raz,
keď sme našli vo vani môjho otca priotráve-
ného oxidom uhoľnatým, som sa pri volaní 
záchranky najprv predstavila... ale to len
z pocitu, že ide o život.
    
Stále sa hovorí o tom, že sa ľudia málo 
aktívne hýbu a dávajú prednosť po-
sedávaniu pred televíziou, pred počí-
tačom alebo len polihovaniu na gauči 
s tabletom či s mobilom v rukách…



Čo vy a pohybové aktivity, športuje-
te? Hovorí sa o vás, že sa snažíte zdra-
vo stravovať a vraj ste vegetariánka.
Ako sa vám pri všetkých vašich povin-
nostiach darí tento zdravý životný štýl 
dodržiavať?
  Áno, športujem. Šport je pre mňa dôle-
žitý, je pre mňa taký ventil. Vegetariánka 
som bola asi rok, ale už nie som. V posled-
nej dobe zjem takmer hocičo :).

Hovorí sa o vás, že ste pohotová,
ale aj pohodová. Stalo sa vám niekedy 
niečo pri moderovaní, čo vás vyviedlo
z miery? Snažili ste sa na to pohotovo 
reagovať alebo ste len jednoducho osta-
li „v pohode“?
  Ja to vnímam tak, že keď človek nemá 
očakávania, nemá ho čo vyhodiť z rovno-
váhy. A tým pádom, čo sa udeje, sa udeje. 
Keď ma niečo zaskočí, myslím si, že je 
dobrá reakcia aj ostať ticho. Nemusím za 
každú cenu čosi na niečo povedať. 

Sama o sebe tvrdíte, že žijete dva živo-
ty-mediálny a súkromný. Ktorý máte 
radšej?
  Žijem si len jeden život, ale v médiách 
je to trošku skreslené–v každých novinách 
prežívam iný život. 

Veľmi sa mi zapáčil váš výrok: „Médiá 
nás demokraticky informujú o tom, s 
čím nám potrebujú vyrobiť súhlas, prí-
padne rezolútny nesúhlas“. Máte pocit, 
že sa ľudia vo veľkej miere nechávajú 
ovplyvňovať médiami?
  V tomto by som nechcela byť konšpi-
račná, ale každé médium niekomu patrí
a za každým je nejaká záujmová skupi-
na. Podľa toho sa treba aj na informácie, 
ktoré z nich prichádzajú pozerať. Všet-
ko treba brať s odstupom. Ja sa snažím



v médiách podporovať prirodzené emócie. 

Vnímame vás ako všestrannú a veľ-
mi talentovanú osobu, a preto nás ne-
prekvapilo, že v roku 2013 sa na pulty 
kníhkupectiev dostala vaša nová kniha 
pre najmenších – Zabudnuté slovenské 
rozprávky. Čo vás podnietilo k vydaniu 
knihy?
  Prvotne to bol darček pre moju mamu
na Vianoce. Desať rokov len tak ležala 
v maminom vlastníctve a potom v roku 
2013 so mnou chcelo vydavateľstvo Ikar 
vydať rozhovory, ale to som odmietla, 
pretože prepísaný rozhovor už nemá ener-
giu. Aby neboli sklamaní, ponúkla som 

im práve tieto rozprávky. A tak ich vydali. 

Ustavične sa hovorí o tom, že stále menej 
čítame, že vyhrávajú tablety, mobily, po-
čítače... Aký vzťah máte k výdobytkom 
modernej techniky? Ovládame my ich 
alebo ony ovládajú nás?
 Modernej technike vôbec nerozumiem.
Už šesť rokov mám ten istý mobil, v živo-
te som si nestiahla žiadnu aplikáciu a pou-
žívam ho len na maily, navigáciu, internet
a SMS-ky :).

Vraj sa vám nedávno podarilo na Face-
booku verejne poďakovať istému kontro-
verznému politikovi za jeho snahy, hoci 
nemáte vlastný facebookovský profil :). 
Aký máte vzťah k sociálnym sieťam?
 Nemám Instagram, Snapchat, Facebook
a žijem. Je vtipné, že napriek tomu ich nie-
koľko mám. Ale akosi mi to neprekáža...

Adele veľmi pekne ďakujeme 
za návštevu i za príjemný roz-

hovor!



Terézia Bariová
foto GKM



Ima3kulácia

  Na našu imatrikuláciu sme sa tešili, 
ale trochu sme sa jej aj obávali. Tretiaci 
nám pripravili nezabudnuteľnú akciu, 
na ktorú bude každý z nás dlho spomí-
nať. Perfektná pirátska loď, pirátske oble-
čenie, pirátske úlohy... Všetko bolo výbor-
ne premyslené. Samozrejme, aj my sme 
museli ukázať, že hoci sme nováčikovia, 
patríme medzi školských pirátov. Dokázali 
sme to svojím pirátskym tancom a pirát-
skym sľubom na palube pirátskej lode. 
Nechýbala ani pirátska diskotéka. Domov 
sme síce odchádzali s poriadne boľavý-
mi nohami, ale aj s bohatými zážitkami.

Patrícia Petrušová

  Piráti, tak znelo tematické zameranie, 
na ktorom sme sa zhodli od začiatku. Roz-
delili sme si úlohy a prípravy sa mohli 
začať. Chcelo to len dobrú náladu, veľa 
odhodlania, sebazapierania i času. Dôleži-
té bolo, aby sme sa vždy po škole stretli 
a akciu pripravili čo najlepšie. Čím lepší 
kolektív, tým lepšia imatrikulácia. Mys-
lím, že sme všetko zvládli na jednotku. 
Určite boli aj „chybičky krásy“, ale naša 
trieda do prípravy aj do samotnej reali-
zácie dala srdce, a to je veľmi dôležité.

Dominik Szabo

  Imatrikulácia sa mi páčila originál-
nou nosnou témou, ktorej spracova-
nie sa nedalo nijakým spôsobom vo-
pred predvídať. Samotné scénky, 
rekvizity, program a hry sme pripravova-
li  do najmenších detailov. Mali sme všet-
ko dôkladne premyslené. Dobrá zábava 
vyvrcholila ,,diskotreskou“. Osobne 
si myslím, že sme latku nastavili vysoko 
a páči sa mi, že  imatrikulácie sú z roka 
na rok lepšie. Už teraz sa teším na ďalší rok.

Samuel Parlagi

Každý rok tá istá, no stále lepšia a lepšia 
akcia. Imatrikulácia či vítanie nováčikov     
v Cechu mučeníckom nie je ani tak formál-
na ako skôr zábavná akcia. Organizovanie 
má na starosti vždy tretí ročník, ktorý vy-
myslí tému, rekvizity a navrhne oblečenie. 
Stretnú sa tu študenti i učitelia na čele 
s pani riaditeľkou. Všetci prídu v 
kostýmoch, aby sa vytvorila pravá dobová 
atmosféra.

Viktória Vargová
foto GKM  

  Nuž, imatrikulácia bola skutočne parádna. Opäť sa vydarila. Prvá-
ci sa teda stali platnými členmi Cechu mučeníckeho. Po oficiálnej čas-
ti ešte párkrát zasvietil blesk fotoaparátov a ... už sa parket poriadne 
otriasal v rytme rôznych štýlov. A keďže všetko sa raz musí skončiť, 
skončila sa aj zábava. Nebojte sa však, o rok sa znova stretneme.





                     

                                      

mBolo chladné decembrové ráno. Rozprá-
vala som otcovi o mojom kamarátovi, ktorý 
plánoval ročný výmenný pobyt na Floride. 
Musím povedať, že som mu závidela. Zrazu 
sa ma otec spýtal: ,,Nechceš aj ty  stráviť rok 
v Amerike?“ Otcova otázka ma zaskočila. 
Od malička som snívala o dlhšom zahranič-
nom pobyte, ale ani vo sne by mi nenapadlo, 
že by sa to mohlo tak skoro stať skutočnos-
ťou. Samozrejme, že som sa v kútiku duše 
obávala nechať všetko, čo som poznala doma 
a odísť niekam do neznáma, kde by som sa 
musela spoliehať len na seba a na neznámych 
ľudí. Túžba po poznaní sveta však bola ove-
ľa silnejšia ako strach, a tak som súhlasila.

Deň D
  Nasledujúce mesiace som strávila vybavo-
vaním a vypĺňaním enormného množstva 
dokladov. Bratislava sa stala na určitý čas 
mojím druhým domovom, pretože tam síd-
lia všetky ambasády a agentúry. To, že idem 
práve do Vermontu, som sa dozvdela na do-
volenke v Grécku.
  ,,No zbohom,“ pomyslela som si, ,,idem do 
totálneho zapadákova a aby toho ešte nebo-
lo dosť, budem mrznúť v zime.“ Čas bežal 
a deň odchodu - 25. august 2015 - sa blížil. 
Ani som sa nenazdala a stála som na letisku 
vo Viedni, objímajúc rodičov a so zmiešaný-
mi pocitmi som sa pomaly začala presúvať 
k bráne pasovej kontroly. Neplakala som... 
veď kto by plakal, keď o 10 hodín vystú-
pi z lietadla na Manhattane?! :) Prvé tri dni 
som mala stráviť v NYC s mojou najlepšou 

Cestovanie a spoznávanie nových miest pat-
ria medzi moje vášne. Spojené štáty americké 
ma vždy priťahovali svojou rozmanitosťou
a neobmedzenými možnosťami, preto som 
sa vybrala na ročnú púť spoznávania tejto 
kultúry v roli výmenného študenta. Samo-
zrejme, občas som si našla čas aj na učenie…



kamarátkou zo základnej školy, ktorú čakal 
ročný pobyt v štáte Washington. Woo hoo, 
Amerika, už idem!

Welcome to New York, the Empire 
state

  Po dlhých desiatich hodinách sa mi koneč-
ne naskytol pohľad na vytúžený Manhattan. 
Mala som šťastie, pretože v jumbo jete sa 
mi ušlo miesto pri okne. 
  Pristáli sme. Po východe z letiskovej budo-
vy ma ovalil horúci 35-stupňový newyorský 
vzduch. Šťastne som sa dostala do hotela 
v Newarku a po dlhom dni aj do vytúženej 
postele. Druhý deň sme absolvovali rôzne 
prednášky a poobede sme sa konečne doč-
kali zaslúženej tour po New Yorku! New 
York za pol dňa? Veď to je nemožné! Sna-
žili sme sa vidieť aspoň zlomok z toho, čo 
mesto ponúka. Navyše sme na naše „poteše-
nie“ všetci dostali oranžové (!) tričká, ktoré 
sme si museli obliecť. Dokonalý spôsob, ako 
pokaziť deň. Sľúbili nám, že si dáme večeru 
na Times Square... Realita však bola iná. Ani 
sme sa tam nezastavili! Zobrali nás akurát 
hore na Empire State Building, celý Man-
hattan sme prešli v autobuse a nakoniec sme 
skončili na lodi a preplávali sme Hudson 
od Brooklynského mostu k Soche slobody. 

Vermont
 Na tretí deň sme odlietali do štátov, ktoré 

sa nám mali stať domovom na 10 mesiacov. 
Do Vermontu som išla s dvomi ďalšími štu-
dentmi, Španielom Juanom a Mexičankou 
Raizou. Prvý šok bol, že lietadlo, ktorým 
sme leteli, malo kapacitu iba 30 pasažierov. 
Druhý, že strop v lietadle bol príliš nízky, 
takže som sa doň s mojou výškou takmer 
nevošla. Tretí, že zatiaľ čo v New Yorku 
boli tridsiatky, vo Vermonte bolo „príjem-
ných“ 17 stupňov. Letisko v Burlingtone, 
najväčšom Vermontskom „meste“, bolo mi-
niatúrne. A to som si myslela, že to naše v 
Košiciach už nič neprekoná.
  V príletovej hale nás čakali naše hosťov-
ské rodiny. Každá v ruke držala obrovský 
balón vo farbách americkej vlajky. Dodnes 
sa smejeme nad mojou prvou otázkou, ktorá 
zo mňa nekontrolovateľne vyletela na-
miesto zvítania: ,,Hej, pôjdeme na koncert 
v Massachussets? Veľmi by som tam chcela 
ísť.“ Po dvoch týždňoch mi to dovolili :).

  Cestou domov sme vyzdvihli pizzu a naša 
prvá „slávnostná“ spoločná večera moh-
la začať. Na druhý deň som sa rozhodla, 
že im spravím rezne so zemiakovým šalá-
tom. Odvtedy som vyvárala rôzne slovenské 
jedlá, ktoré im, samozrejme, veľmi chutili. 
Na Vianoce som spravila aj kapustnicu, 
neskôr guláš, koláče... Tesne pred odcho-
dom ma dokonca prosili, aby som im na-
piekla kakaovníky a škoricovníky, nech ich 
môžu zamraziť a jesť celý rok :). Stalo sa. 



Nech vedia, čo znamená dobré slovenské 
jedlo!

Harwood Union High School
  Harwood. Obrovská stredná škola, kto-
rá slúžila žiakom zo siedmich okolitých 
mestečiek, sa nachádzala v strede lesa. Ne-
bol tam žiaden signál. Žiadna civilizácia
v okolí piatich míľ. Iba les plný medveďov. 
Keď mali na jeseň žiaci behajúci cross co-
untry tréning, najprv do lesa poslali bubení-
kov, aby vyhnali všetku nebezpečnú zver :). 
Avšak predsa len bola táto škola aj niečím 
výnimočná. Mala najlepšie jazzové odde-
lenie v štáte, najlepšiu učiteľku dejepisu, 
jednu z najlepších riaditeliek v krajine a do-
konale vybavené oddelenie umenia. Ponuka 
školských športov siahala od zjazdového 
lyžovania až po golf, mohli ste si vybrať ho-
cičo, na čo ste len pomysleli.
  Jasné, že som si vybrala môj milova-
ný ľadový hokej a takisto som skúsila 
aj niečo typicky americké – field hoc-
key. To, že to s normálnym hokejom 
nemá vôbec nič spoločné, som zistila, 
keď už bolo neskoro. Ale stálo to za to!
Na amerických štúdiách nás bolo v triede 
takmer 40. Počas prestávok boli chodby za-
vírené študentmi ako pri dopravnej zápche 
v LA. Výmenných študentov v Amerike 
berú rovnako ako Američanov, takže nepla-
tia žiadne výhovorky. Našťastie, nebola som 

jediná cudzinka na škole, bolo nás tam osem. 
Talianka, dve Nemky, Brazílčanka, Portugal-
čanka, Číňanka, ja a jeden Španiel (mimo-
chodom, mimoriadne dobre vyzerajúci :)). 
  Americký školský systém je totálne od-
lišný od toho nášho, garantuje každé-
mu študentovi úspech na strednej ško-
le. Ak nie ste spokojní so známkou, 
môžete si písomku zopakovať ešte raz.  
Centrum spoločenského vyžitia je škola. Ne-
máte šancu poznať ľudí z iných škôl. Nemô-
žete si vybrať školu, na ktorú chcete ísť, idete 
na tú najbližšiu (niekedy aj 45 minút autom).
Keď sa vám v nej niečo nepáči, presťahuj-
te sa. Na školu chodili všetky typy ľudí, od 
černochov po Indiánov, od gejov po trans-
sexuálov a od ľudí s postihnutím po chlap-
cov, ktorých o pár rokov zrejme čaká draft 
do NHL. Je to škola, v ktorej sa naučíte 
rešpektovať každého človeka, odhliadnuc
od toho, ako vyzerá, ako sa oblieka, aká je 
jeho orientácia alebo či má nejakú poruchu.
Je to miesto, kde vás každý berie ako sebe-
rovného.

Hor sa na výlety...
 Keď sa už raz dostanete do Ameri-
ky, musíte sa ju snažiť preskúmať celú.
Moja hosťovská rodina nemala rada cesto-
vanie, čo bol zo začiatku trochu problém. 
Samozrejme, že som ich nakoniec presved-



čila takmer na všetko :). Náš prvý spoločný 
výlet do hlavného mesta Kanady – Ottawy 
– sme absolvovali vo februári. Na Vianoce 
si „rodičia“ našli pod stromčekom lístky
na NHL zápas Ottawy s Detroitom, tak-
že viac-menej ani nemali na výber. Ne-
skôr mala ísť Jean, moja hosťovská 
mama, na konferenciu do San Francisca.
   Rozhodla som sa ísť s ňou, veď kto by ne-
chcel ísť do Californie? Na ceste späť sme sa 
zastavili v Marylande u Jeaninej rodiny a nav-
štívili sme aj Washington DC. Na zápas MLB,
čiže baseballu sme „skočili“ do Bostonu. 
Nikdy by som sa do Bostonu nedostala, ne-
byť Jeanineho kamaráta, ktorý nám požičal 
permanentky. Baseballové zápasy väčšinou 
trvajú aj štyri hodiny. Musím povedať, že 
sme po hodinke a pol odišli úplne znudené a 
radšej sme sa flákali po meste. Môj hosťov-
ský otec Tom zostal doma a zápas sledoval 
v televízii. Už vo dverách nás vítal vetou: 
,,Bol to zápas storočia! Videli ste niečo, čo 
sa nikdy nestáva!“. Zjavne sú iba traja hrá-
či v lige, ktorí hádžu nejakým špeciálnym 

spôsobom. Práve preto ich nikdy nedáva-
jú hádzať... Ale teraz ich dali (naozaj sa v 
baseballe nevyznám, prepáčte).
A zazvonil zvonec…
  O niekoľko týždňov sa konal „seni-
or prom“, presne taký, aký vidíte vo fil-
moch. Nákup plesových šiat som absol-

vovala s kamarátkami. Nasledujúce tri 
týždne som strávila nad koncoročnými 
projektmi a učila som sa na záverečné pí-
somky. Nadišiel posledný deň v škole. 
  So slzami v očiach som sa lúčila so skve-
lými učiteľmi, ktorí sa neraz zasmiali nad 
mojou ultranespisovnou esejou o občianskej 
vojne, neschopnosťou prečítať čo i len jeden 
indiánsky kmeň počas prezentácie, alebo 
nad snahou vysvetliť matematický príklad 
rukami aj nohami. Poslednýkrát som prešla 
bránami Harwoodu, nasadla do žltého auto-
busu plného hudobníkov a hor’ sa do Bur-
lingtonu! Nie, to ešte nebol koniec. S jazzo-
vou kapelou, ktorej som sa počas roka stala 
neoddeliteľnou súčasťou, sme vycestovali 
na náš posledný spoločný festival do „veľ-
kého mesta“. Na pódiu veľkosti tri krát tri 
metre sme sa tlačili dvadsiati a zahrali sme 
nádherný americký jazzík poslednýkrát. 
Na ďalší deň, v sobotu sa konala „gradua-
tion“. Videla som všetkých svojich kamará-
tov, ako si s úsmevom na tvári preberajú dip-
lom a vyhadzujú do vzduchu čiapky. Mrzelo 
ma, že tam nestojím s nimi. Bola som síce 
staršia ako polovica z nich, ale škola mi 
to nedovolila… Tento moment mi aj na-
priek tomu zostane navždy vrytý v pamäti.
Nadišiel čas rozlúčky. Plakala som ja, pla-
kali všetci výmenní študenti a plakali aj 
naši americkí priatelia. Rok je dlhá doba, 
počas ktorej vzniknú neuveriteľné priateľ-
stvá. Dúfam, že tieto vydržia celý život.

Gréta Hajduková
foto G. Hajduková  



  A ako sa lepšie čosi naučiť, ako si to 
vyskúšať na vlastnej koži? No predsa ni-
jak. A tak si každá dvojica vybrala tému
z oblasti starovekého Ríma a začalo sa 
súperenie, kto bude najlepší. Navštívili 
sme knižnicu, dejepisný kabinet, zhoto-
vili sme si šaty... Jednoducho, riadne sme 
sa zapotili. Každý chcel vyniknúť, zaujať, 
ukázať sa... Nuž a takéto snaženie nevy-
zdvihne nič viac než cinquain, v ktorom 
sme sa rozhodli naše prezentácie zhrnúť.
Ako prví svoju úlohu bravúrne zvládli 
chlapci, ktorých zaujali gladiátori. Ne-
zostalo, samozrejme, len pri prezentácii. 
Naša trieda sa premenila na ring, v ktorom 
sa divo zápasilo. Pani učiteľka ako cisár 
na čestnom mieste ovievaný palmovými 
ratolesťami s hroznom v ruke rozhodovala 
svojím ,,lajkom“ o životoch bojovníkov.

  O týždeň sme sa do starovekého Ríma 
opäť vrátili a všetkým sme predstavili 
typické odievanie i umenie. Ukázali sme 
svoju zručnosť, nápaditosť, šikovnosť.

Končil sa školský rok, učiva ubúda-
lo a v laviciach sa nedalo obsedieť. 
Práve v tom čase dostala naša deje-
pisárka výborný nápad. Vraj si svo-
je vedomosti precvičíme v praxi. 

Gladiátori,
odvážni, udatní,

zápasili, slúžili, zomierali,
bojovali za svoj život,

smrť.

Starovekí Rimania
v našich laviciach

Umelci,
tvoriví, zruční,

maľovali, vytesávali, šili,
obohacovali svet o krásu,

majstrovstvo.

Jedlo,
nevšedné, chutné,

varené, pečené, pikantné,
hostiny trvali aj viac dní,

rozmanitosť.



Umelci,
tvoriví, zruční,

maľovali, vytesávali, šili,
obohacovali svet o krásu,

majstrovstvo.

  Od vzletných umelcov nás k zemi stiahli 
základy latinčiny, počty, číslice...

Učenci,
vzdelaní, bystrí,

objavovali, skúmali, písali,
poznávali svet okolo seba,

myslitelia.

  Do oblakov nás vrátilo späť jedlo. Diev-
čatá si pre všetkých prichystali ochutnáv-
ky jedál, ktoré jeme aj dnes, pôvodne však 
pochádzajú práve zo starovekého Ríma.
S plným bruchom nám bolo hneď veselšie.

Jedlo,
nevšedné, chutné,

varené, pečené, pikantné,
hostiny trvali aj viac dní,

rozmanitosť.

  No, poviem vám, cítili sme sa ako praví 
Rimania. Hodiny boli zaujímavé, vzrušu-
júce, zábavné... Jednoducho, boli super.

Terézia Bariová
foto T. Bariová



  Náš ,,výletík“ sa začal skoro ráno. Niek-
torí (tí prezieravejší) išli spať včas, a tak
na nich nebolo badať, že je skorá ranná hodina. 
O skupinke notorických „ponocovačov“ sa to 
povedať nedalo. Unavené oči upierali k zemi 
a aj tí výrečnejší boli akísi mĺkvi. Ich tajný 
plán - pospať si vo vlaku - bol úspešne zma-
rený častými výbuchmi hlasného smiechu. 
Viedeň nás namiesto snehovej nádiel-
ky vítala silným vetriskom a mrhole-
ním. Ani studené počasie, ani kalamita 
na Liptove však neubrali na kvalite na-
šich emocionálnych zážitkov. Navštívili 
sme Dóm sv. Štefana a pod jeho vysokým 
stropom, kde sa zovšadiaľ ozývala sloven-
čina, sme sa cítili ako doma. Pre mnohých 
to bolo zaujímavejšie ako samotný po-
chmúrny tmavý kostol. Neskôr sme stáli 
pod veľkolepými zlatými ozdobami v tva-
re velikánskych lustrov, ,,zlatého dažďa“ či 
hviezdičiek a presúvali sme sa k niekdajšej 
rezidencii Habsburgovcov, k Hofburgu. 

Na prízemí zámku nás prekvapila vskut-
ku nemalá výstava ich stolovacieho riadu. 
Ak si myslíte, že vaša babka má veľkú zbier-
ku tanierov vo vitrínke, tak ste na omyle :). 
Prechádzali sme z jednej rozľahlej izby 
do druhej, kde príbor a servisy zabera-
li všetky steny a celú podlahu. Jeden bol 
biely so zlatým lemovaním a používali ho
pri takej či onakej špeciálnej príležitosti, 
ďalší bol pokrytý pestrofarebnými zvierací-
mi motívmi a bol darom od kniežaťa XY, 
iný bol zase strieborný, zdobený len erbom...
Príjemnou zmenou, hoci stále na vlne his-
tórie, boli obytné izby samotnej cisárovnej 
Sisi a cisára Františka Jozefa I. Z komen-
táru sprievodkyne sme sa okrem iného do-
zvedeli, že František vstával každé ráno 
o štvrtej a o piatej už vybavoval korešpon-
denciu. Sisi zase dennodenne cvičila na 
kruhoch či ribstole. Dodržiavala aj prísne 
diéty a nosila korzet, aby vynikol jej úzky 
pás. Zreteľne to bolo vidno aj na jej pom-

GKM Tradition – Wien-Besuch
Dalo by sa povedať, že návšteva Viedne je pre naše gymnázium tradíciou. Minulý rok sme 
ju síce pre nepokoje našou prítomnosťou nepoctili, no v decembri si nás, ,,šalený východ“, 

užila dosýta.



péznych šatách vždy s enormne objemnou 
sukňou, ktorú pre svoju malú váhu takmer 
nevládala za sebou ťahať. František bol 
údajne veľmi skromný a luxus si nedoprial. 
  Od histórie sme sa električkovou rých-
losťou presunuli až do modernej doby, 
a to konkrétne vďaka českému architekto-
vi Hundertwasserovi. Tvrdil, že v prírode 
neexistuje rovná čiara, a preto by sme to 
nemali nasilu robiť ani my. Túto myšlienku 
aplikoval vo svojich projektoch a tiež azda 
v jeho najznámejšom - Hundertwasserhause. 
Vonkajšia stena päťposchodového obytného 
domu sa skladá z mnohých rôznofarebných 
štvorcov a v každom je použitý iný štýl.

 Uprostred najvyššieho bytu rastie strom 
a ani dlažba okolo domu nie je rovná. 
Ako bonus sa pri budove nachádza bar, 
ktorý je urobený v tom istom štýle ako 
dom. Podlahy sú nerovné, pod pultom 
tečie potôčik a nad schodmi rastú palmy. 
    V zábavnom parku sa potvrdilo, že v každom 
z nás sa ešte skrýva dieťa. Pohľad na večernú 

Viedeň všetkým vyrazil dych. Neobišli sme 
ani ospevované viedenské trhy. Ochutnáva-
li sme ovocie v čokoláde, lízanky, mastné 
klobásy, a hlavne, tradičný vianočný punč, 

pre nás dokonca v bezalkoholickej verzii. 
Mali sme možnosť zažiť poriadnu vianočnú 
atmosféru, precízne pripravené a ozdobe-
né stánky, poriadok, ozajstnú vôňu Vianoc. 
 Našu nabitú „víkendovku“ vo Viedni sme 
zakončili v galérii Belvedere. Pokocha-
li sme sa pohľadom na Bozk od Gusta-
va Klimta a podobný sme poslali aj my 
Viedni, cestou späť domov vo vlaku. 

Bis zum nächsten Mal,
liebes Wien!

Terézia Bariová
foto T. Bariová  



Náš život je ako cesta vlakom, v ktorom  
stretneme  mnoho ľudí. Jedni prichádzajú, 
druhí odchádzajú. Jedni sa lúčia, druhí vítajú.
A tak  je to aj v našej škole. Veď posúďte 
sami.

  V septembri sme na našom gymná-
ziu privítali nového pána kaplána. 
Od začiatku si získal našu priazeň. Je 
prísny, ale hlavne vtipný, usmievavý, 
empatický - taký do koča i do voza :).

Môžete našim čitateľom prezradiť, kde 
sú vaše korene a ako ste sa dostali na našu 
školu?
   Narodil som sa v maličkom mestečku Lipa-
ny. Tam som prežil celé svoje detstvo aj čas 
dospievania, ktorý je spojený s Gymnáziom 

sv. Moniky, kde sa rodilo aj moje povolanie. 
Moje rodné mesto som opustil, keď som 
vstúpil do Kňazského seminára sv. Karola 
Boromejského v Košiciach. Počas formácie 
som strávil  rok v Čechách v centre života 
mládeže. Po vysviacke mi otec arcibiskup 
Bernard Bober určil prvú zastávku na mojej 
kňazskej ceste v Trebišove. Prežil som tam 
krásne chvíle. Po troch rokoch nastalo moje 
prvé kňazské sťahovanie. Vrátil som sa späť 
do Košíc. Teraz to už nebola Hlavná ulica, 
ale Sídlisko Košického vládneho programu.

Aké povolanie vás lákalo v detstve? 
  Fascinovalo ma povolanie hasiča. Dokon-
ca aj dnes, keď vidím hasičské auto, tak sa 
mi zrýchli tep :). Počas štúdia na gymnáziu 
som uvažoval o štúdiách práva. Mal som 
také vznešené ideály, ako budem pomáhať  
ochraňovať trpiacich a brániť spravodlivých. 
No nakoniec skrz filozofiu a hlavne skrz
sv. Augustína som sa rozhodol pre kňazstvo.

Prišli-potešili, odišli-
-chýbajú nám...



Ako dlho vám trvalo, kým ste si v našej 
škole zvykli?
 Tým, že som počas pôsobenia v Tre-
bišove učil na gymnáziu, rýchle som 
si zvykol na školu, kolegov aj žiakov.
K tomu veľmi prispelo aj to, že od začiat-
ku som cítil prijatie tak v škole, ako aj
v celej farnosti. Za to som veľmi vďačný.

Aký bol váš prvý dojem, keď ste začali 
vyučovať?
  Ako som už spomenul, učil som aj v Tre-
bišove, ale na cirkevnej škole je toho nábo-
ženstva viac. Rovnako sa snažím aj o for-
movanie študentov, čo je ešte ďalší rozmer,
s ktorým som nemal predtým skúsenosť.
Prvý dojem som mal vcelku dobrý a rovnako 
som sa snažil, aby tomu tak bolo aj z vašej strany.

Potešilo vás, keď ste sa dozvedeli, že bu-
dete aj triednym učiteľom?
  Triednictvo bolo pre mňa najväčším pre-
kvapením. Zo začiatku som mal pocit, že to 
nezvládnem. No bola to výzva. Netvrdím,
že teraz to dávam s prehľadom, no učím sa 
ním byť. Som rád, že môžem takto viac pôso-
biť na životy mojich študentov a i keď za ten 
krátky čas to medzi nami miestami „hrme-
lo“, som za nich veľmi vďačný. Vidím, že sa 
snažia, no hlavne ma uisťujú, aj keď nieke-
dy svojsky, že ma majú radi, teda dúfam :).

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
vám veľa síl do života.



   V novembri sme sa lúčili s našou pani 
učiteľkou L. Brunikovou. Odišla, aby 
priviedla na svet nového človiečika, kto-
vie, možno aj budúcu študentku nášho 
gymnázia :). Energická, temperament-
ná, rázna, kamarátska... Jednoducho, 
mali sme ju radi a bolo nám spolu fajn.

Bola vaša príprava na tehotenstvo špe-
ciálna? (študovanie článkov z internetu, 
čítanie kníh....)
  Vždy,  keď som začínala nový týždeň te-
hotenstva, čítala som si na internete, ako sa 
vyvíja moje bábätko. Skôr som sa musela 
pripraviť po zdravotnej stránke. Absolvo-
vala som veľa vyšetrení a čakala na dobré 
výsledky, aby sa náš sen stal skutočnosťou. 

Aký ste mali  pocit, keď ste sa ráno  zobu-
dili a zistili ste, že už nejdete do práce?
   Strašný :). Najprv som sa na materskú do-
volenku tešila. Bolo to už pre mňa veľmi ná-
ročné a  potrebovala som si oddýchnuť. Ne-
skôr som však zistila, že je to pre mňa divné 
a neprirodzené. Zrazu som nemusela opra-
vovať písomky, pripravovať sa na hodiny
a ja som typ človeka, čo nevydrží dlho „nič 
nerobiť“. Začala som nakupovať veci do vý-
bavičky, ktoré mi ešte chýbali a len tak - tak 
som to stihla, keďže moja dcéra ma nene-
chala dlho oddychovať a narodila sa skôr :).

Aký bol pre vás odchod na materskú do-
volenku?
   Emotívnejší, ako som si myslela, že bude. 
Veľmi ste ma prekvapili tým, čo ste si pre mňa 
pripravili. Nečakala som takú milú a príjem-
nú rozlúčku. Zrazu som si uvedomila, že mi 
bude chýbať každodenný zhon, moja snaha 
čo najviac vás naučiť, ale aj vaše „hypnoti-
zovanie“ hodín, aby už zvonilo. Snáď budete 
na mňa v dobrom spomínať tak ako ja na vás. 



Do akej miery vám pomáha manžel?
    Môj manžel je pracovne veľmi zaneprázdne-
ný, takže nemá veľa voľného času. Snáď sa to 
v budúcnosti zlepší. Výborne však plní úlohu 
zásobovača plienok. Pomáha mi aj pri kúpa-
ní a dáva pozor na Julku, ak potrebujem nie-
čo urobiť. Snaží sa v rámci svojich možností.

Aký ste mali pocit, keď ste vedeli, že malá 
Julka o chvíľu príde na svet? Stresovali 
ste?
 Všetko sa neočakávane zomlelo a skom-
plikovalo. Išla som na pravidelnú kontrolu 
a zrazu mi oznámili, že musím zostať v ne-
mocnici na pozorovanie, lebo som mala vyšší 
tlak. Stále som ešte dúfala, že sa to upraví
a ja ešte tie tri týždne vydržím. Môj zdravot-
ný stav sa však začal zhoršovať, takže ma 
čakala sekcia. Nebola som v strese, teda as-
poň som si ho nepripúšťala, len som sa bála,
že Julka bude veľmi maličká a bude musieť 
byť v inkubátore. Nakoniec sa ukázalo, aj 

kvôli nepredvídaným komplikáciám, že sek-
cia bolo správne rozhodnutie lekárov. Na-
šťastie, Julka bola dostatočne veľká a ani dnes 
nie je na nej badať, že je predčasne narodená.

Prídete nám  niekedy vašu malú Júliu 
ukázať?
 Samozrejme, že sa chystám. Všet-
ko bude závisieť od toho, do akej miery 
bude Julka súhlasiť, lebo momentálne sa 
všetko prispôsobuje jej. Každopádne ur-
čite prídem vyskúšať maturantov, ako 
sa pripravili na maturitnú skúšku :).

Držíme vám palce, aby ste svoje 
úlohy zvládli na výbornú a ďaku-

jeme za rozhovor!

Vikória Vargová
foto GKM



Advent je čas očakávania a prípravy na Via-
noce. Slovo advent pochádza z latinského 
adventus a znamená príchod – príchod Je-
žiša. A práve v tomto období sme na našom 
gymnáziu privítali mnoho vzácnych hostí.

Vladimír a Zuzana 
Prvá adventná streda patrila prozaikovi, 
básnikovi, dramatikovi, textárovi a predo-
všetkým kňazovi  Vladimírovi Štefaničo-
vi a našej bývalej študentke, v súčasnosti 
študujúcej tlmočníctvo/ prekladateľstvo, 
Zuzane  Eperješiovej – výnimočnej hudob-
níčke, speváčke a klaviristke, autorke textov 
aj hudby tvorivej skupiny Poetica musica, 
ktorá s Vladimírom Štefaničom spolupracu-
je. V príjemnej atmosfére a v dobrej nálade, 
pri výbornej hudbe i kvalitnom speve sme 
sa rozprávali o živote a o tvorbe literárne 
nadaného katolíckeho kňaza, ktorý sa stá-
le viac dostáva do povedomia verejnosti.
Už prvý diel jeho knihy: Kráľovná z Tam-
miru - Priatelia čarovnej vŕby - vyvolal 
pozitívny ohlas nielen čitateľov, ale aj od-
bornej verejnosti. Román vydaný vyda-
vateľstvom Don Bosco získal Cenu Ivana 
Kraska za rok 2009 za debut v slovenskom 

jazyku, ktorú udeľuje Literárny fond. 
Nasledovalo druhé a tretie pokračova-
nie knihy Kráľovná z Tammiru – Ra-
faelova cesta za snom a Srdce bieleho 
vlka, neskôr pribudli aj ďalšie knihy. 
V svojich dielach pútavo prepletá osudy jed-
notlivých postáv a necháva veľký priestor 
fantázii čitateľa. Neponúka gýčovú roman-
tiku, ale umožní nám snívať i premýšľať. 

Monika a Ondrej 
  Druhá adventná beseda sa niesla v zna-
mení ľudovej nôty. Pozvanie prijali vzác-
ni hostia – Monika a Ondrej Kandráčovci. 
Naši spolužiaci si pre nich na privítanie 
pripravili krátky ľudový tanec. Oni nás 
zase potešili piesňami i úprimnými slo-
vami. Svojím postojom k tradičnej rodine 
a k výchove nám boli veľmi blízki. Zaspo-
mínali si aj na staré ľudové tradície, ktoré sú 
zlatým kľúčikom, otvárajúcim naše srdcia, 
aby sme sa dostali jeden k druhému bliž-
šie. Na záver si s nami ochotne zaspievali, 
neodmietli ani osobné rozhovory a fotenie.

Perly na smetisku doby



Terézia Bariová
foto GKM

Igor a Marián 
 Na tretej a zároveň poslednej advent-
nej besede sme privítali dvoch vzácnych 
umelcov. Igor Dohovič, šéfdirigent Opery 
Štátneho divadla, a Marián Lukáč, sólis-
ta Opery Štátneho divadla v Košiciach, 
naplnili stredajší podvečer príjemnými tón-
mi a svojím šarmom očarili nejedného z 
hostí. 
  
  Pútavo a úprimne rozprávali nielen 
o hudobnom svete, ale aj o svojich umelec-
kých začiatkoch a o súčasnom rodinnom ži-
vote. Pán Dohovič kvôli nám dokonca vytia-
hol z puzdra husle a spolu s pánom Lukáčom 
zaspievali niekoľko nádherných kolied. 
Boli to krásne a príjemné stretnutia, za kto-
ré všetkým hosťom veľmi pekne ďakujeme.



V novembri sme sa rozhodli spolu s pá-
nom kaplánom a s pánom učiteľom Gar-
došom navštíviť našich susedov. Záujem 
bol taký, že autobus „praskal vo švíkoch“. 
Vybrali sme  sa teda na duchovnú obno-
vu do Poľska. Cieľom bolo spoznávanie 
života Jána Pavla II.. Naše kroky najprv 
viedli do Wadovíc, kde sme „pobehali“ 
všetky pamiatky a neobišli sme najnavšte-
vovanejšiu pamiatku mesta – Múzeum J. 
Pavla II. Dozvedeli sme sa veľa zaujíma-
vých faktov o živote bývalého pápeža. Pre-
zreli sme si kus histórie a obdivovali sme 
hlavne jeho dobre zachované osobné veci. 

  Keď sme po dlhej ceste autobusom koneč-
ne zastavili, navštívili sme kostol a múze-
um Jána Pavla II.. Bolo veľmi zaujímavé 
nahliadnuť do jeho života a dozvedieť sa 
mnoho z čias, keď ešte nebol pápežom. Po 
dlhšej prehliadke sme sa zastavili aj v cuk-
rárni, kde nás pán kaplán pozval na typic-
ký poľský koláč – Kremowku.V Krakowe 

sme navštívili aj Lagiewniki. Veľmi sa mi 
páčili mozaiky v kostole. Obdivovala som 
ľudskú trpezlivosť, ktorá určite bola potreb-
ná pri jej realizácii. Potešil nás aj rozchod 
v centre Krakowa. Samozrejme, nezabud-
li  sme na suveníry a mohlo sa ísť domov.

Martina Fircáková

   Keď sa povedalo duchovná obnova, kaž-
dému – teda aspoň mne – hneď napadlo, že 
sa zatvoríme do kaplnky a budeme sa mod-
liť. Ešte šťastie, že sme na naše predsudky 
nedali. Pán kaplán to poňal celkom inak. Na 
príklade Jána Pavla II. nám ukázal, ako už 
od mladosti viesť svoj život k Bohu. Za-
mýšľali sme sa nad našimi krokmi v živote 
a nad ich váhou. Preto sme sa aj modlili za 
naše budúce povolania a za našich budúcich 
partnerov. Popri tom sme si prezreli aj zopár 
pamiatok a scelili náš gymnaziálny kolektív.

Terézia Bariová

Obrodenie u susedov



  Tá nekonečná cesta autobusom bola na-
ozaj nekonečná, no mali sme šťastie na 
dobrého vodiča. Vôbec mu neprekážalo, 
že sme v polovici cesty mali chuť  trocha 
sa vyváľať v snehu, že sme celú cestu nie-
čo spievali, hrali rôzne hry a pojedli aj ne-
jedlé. Okrem pamiatok a vecí okolo života 
Jána Pavla II. sa mi na duchovnej obnove 
páčilo aj to, že sme boli ako jedna veľká ro-
dina. Myslím, že sa každý cítil vynikajúco. 
Už len čakáme na ďalší takýto pekný výlet. 

Viktória Vargová

  Myslím, že na túto duchovnú obnovu sa 
tak skoro nezabudne, pretože bola vý-
nimočná. Podarilo sa spojiť poznávanie
z náboženského aj z historického hľadis-
ka zároveň. Nabitý program vylúčil nudu. 
Každý z nás si našiel niečo, čo ho ohúrilo. 
Pán kaplán si splnil svoje chlapčenské sny, 
keď sa mu podarilo odslúžiť omšu v kos-
tole, kde bol svätý Ján Pavol II. pokrstený
a neskôr v kaplnke, v ktorej je jeho náhrob-
ný kameň, relikvia krvi, ale aj oblečenie, 
topánky... Celú obnovu sme ukončili po-
riadnou večerou so slovenskými dobrotami 
(pirohy, halušky, žinčica) na salaši. Ďaku-

jeme pánovi kaplánovi za výbornú akciu!
Katarína Szalonová

  Verím, že takto o rok sa na duchovnej 
akcii stretneme ešte vo väčšom množ-
stve a užijeme si veľa zábavy, obnoví-
me sa na duchu a naše gymnázium sa 
bude ešte viac podobať veľkej rodine.

Viktória Vargová
foto GKM



Maturitný ročník býva pre väčšinu štvr-
tákov obdobím stresu, nervozity, zhonu 
a intenzívneho učenia. No a ani my, teraj-
ší štvrtáci, nie sme žiadnymi výnimkami.
V našom prípade je však vhodné povedať,
že učiť sa síce učíme, no nie vždy to vyjde pod-
ľa predstáv. Napriek všetkému zlému, čomu 
v poslednom ročníku čelíme, máme dôvod
na úsmev. Jedným z nich je stužková slávnosť.

 Ako už mnohí z vás vedia, maturan-
ti (a hlavne my) sú experti na vytvára-
nie netradične tradičných akcií a even-
tov. A teda nie je žiadnym prekvapením, 
že aj stužková bola takýmto podujatím.
  Všetko sa začalo 26. októbra slávnost-
nou svätou omšou v Kostole sv. Antona 
Paduánskeho, ktorú slúžil duchovný otec 
Peter Novák. Nasledovalo slávnostné stuž-
kovanie a poďakovanie našim rodičom 
a učiteľom za krásne roky strávené na tej-
to škole. Samozrejme, najväčšia vďaka 
patrí našej triednej – pani učiteľke Helene 
Čižmárovej - za trpezlivosť a ochotu stáť 
na čele našej triedy a dotiahnuť ju až do cie-
ľa, ktorým je maturita. Na záver formálnej 

časti večera sme urobili pár póz a záberov 
do triedneho albumu a presunuli sa do bu-
dovy Kňazského seminára sv. Karola Boro-
mejského, kde pokračovala  naša slávnosť.

 Nechýbalo tu skvelé jedlo, nádherná a hlav-
ne chutná torta od pani učiteľky Dominiky 
Kmecovej, no a nesmela chýbať prezentá-
cia, pri ktorej sme si všetci spoločne zaspo-
mínali na momenty, ktoré sme spolu zažili. 
Niektorí pozerali zasnene na plátno, niekto-
rým vypadla aj slza z oka, no a niektorí sa 
smiali. Ale to všetko svedčilo o tom, že hoci 
sa raz rozídeme, stále budeme niečím spoje-
ní. Budú to presne tieto momenty. Momenty, 
keď sme sa smiali, ,,plakali“, ale aj spomí-
nali. Každou novou fotografiou sa poma-
ly, ale isto približoval záver nášho večera.

Netypicky typická



Po obrovskom potlesku odzneli slová vďaky 
všetkým, ktorí sa rozhodli stráviť slávnostný 
večer s nami, a tak ho spravili výnimočným 
a jedinečným.  

 Okolo polnoci sme sa začali rozchádzať. 
Každý išiel svojou cestou. Rodičia a učitelia 
domov a my, štvrtáci (teda aspoň väčšina), 
sme si namierili do mesta, kde sme to poriadne 
roztočili. Samozrejme, správali sme sa slušne 
a reprezentatívne, ako sa na  maturantov patrí.
  A čo bolo na ďalší deň? Okrem únavy to boli 
aj krásne spomienky a zážitky na nezabudnu-
teľný večer. Stužková je udalosť, ktorá sa už 
v našom živote nezopakuje. Hoci je pravda, 
že nebola typická, bola naša a o to viac sme 
si ju užili. A za všetkých maturantov môžem 
s určitosťou povedať, že aj o to krajšie a jedi-
nečnejšie spomienky nám na náš deň ostali.

Peter Múdry
foto GKM



 Trojhviezdičkový hotel v centre 
mesta, kráľovské raňajky, potul-
ky mestom, plavba parníkom po 
Vltave či sväté omše v češtine do-
dávali návšteve Prahy svoje čaro.

 Ak ste si mysleli, že naša stužková sa 
skončila v Košiciach, mýlili ste sa. Pokra-
čovania sme sa dočkali hneď o necelé dva 
týždne, teda 8. novembra. Namierili sme 
si to rovno do našej milovanej Prahy. Zva-
žovali sme viaceré európske mestá (medzi 
inými aj Rím), stovežatú však nedokáza-
la žiadna z navrhnutých možností poraziť.
Usporiadateľského žezla sa ujal náš pán 
zástupca M. Koščo spolu s našou triednou 
pani učiteľkou H. Čižmárovou, čo zna-
mená, že o dobrý program núdza nebola. 
A keďže to nebol obyčajný výlet, ale dru-
há časť našej stužkovej, bolo to o čosi lu-
xusnejšie. Trojhviezdičkový hotel v centre 
mesta, kráľovské raňajky, potulky mestom, 

plavba parníkom po Vltave či sväté omše
v češtine dodávali návšteve Prahy svoje čaro.

 Kultúrny program, samozrejme, nemohol 
chýbať. Najprv sme zavítali do hudobného 
divadla Karlín pozrieť si nádherné spoje-
nie spevu a hereckého výkonu v muzikáli 
Noc na Karlštejne. Druhý deň bol o čosi 
slávnostnejší. Večera v reštaurácii Parnas
na brehu Vltavy s výhľadom na nočný Praž-
ský hrad a  predstavenie – V rytmu swingu 
buší srdce mé – v Národnom divadle boli 
ďalšie nezabudnuteľné okamihy zapísa-
né do našej knihy zážitkov. Samozrejme, 
návšteva pamiatok či nákupy v obchod-
ných centrách boli každodennou súčasťou.

 Večera v reštaurácii Parnas na brehu 
Vltavy s výhľadom na nočný Pražský 
hrad a  predstavenie – V rytmu swin-
gu buší srdce mé – v Národnom divadle 
boli ďalšie nezabudnuteľné okami-
hy zapísané do našej knihy zážitkov.

Pokračovanie pražské



 Posledný deň našej návštevy sa niesol
v nákupnom duchu, a to hlavne pre nedo-
statok času, ktorý nám ostával. Ako kaž-
dý výlet, aj tento sa raz musel skončiť,
no každý dúfal, že bude trvať o čosi dlh-
šie. Pravdupovediac, štyri dni na Prahu 
nestačia. No nič to nemenilo na tom, že v 
pondelok sme sa museli opäť vrátiť do ško-
ly a čeliť nástrahám blížiacej sa maturity.  
Hoci sme sa v tejto metropole zastavili 
už tretíkrát, stále bolo čo robiť a objavo-
vať. Dá sa povedať, že Praha sa pomaly 
stáva naším druhým domovom. Veď nie 
nadarmo sme si ju zvolili za miesto stret-
nutia po skončení gymnázia v roku 2022. 
 Veľká vďaka patrí vedeniu školy, ktoré 
nám umožnilo tento náš jedinečný nápad 
premeniť na realitu. Bola to skvelá a naj-
mä unikátna slávnosť, na ktorú sme prá-
vom hrdí. Ktohovie?! Možno sme prišli
s unikátnym nápadom, ktorý sa stane v na-
šej škole tradíciou. V každom prípade to bol 
ukážkový príklad toho, ako spojiť formality 
so zábavou, a tak ukázať, že ak sa stretne 
unikátna myšlienka s ochotnými ľuďmi, 

dá sa dokázať hocičo. A čo je hlavné, ne-
bolo to len o zelenej stužke, ale aj o našich 
vzťahoch. Bola to skrátka naša stužková.

Peter Múdry
foto GKM



 Školský časopis vytvára priestor, kde sa 
môžu študenti realizovať, popustiť uzdu 
fantázii, polemizovať a zažiť prípadne aj 
slobodu slova. Nepracujú na časopise preto, 
aby za svoju prácu niečo očakávali. Ich hna-
cím motorom je zábava, ktorú do svojej prá-
ce vkladajú. Na prácu v školskom časopise 
Quo vadis si po rokoch zaspomínali aj naši 
bývalí šéfredaktori, redaktori i grafici a my 
vám prinášame ich exkluzívne výpovede.

   Pre množstvo žiakov, ktorí sa chceli za-
pojiť do tvorby školského časopisu, som 
ako piatačka na základnej škole musela ab-
solvovať „konkurz“. Všetkých nás nahnali
do učebne fyziky a písali sme diktát. Prešla som 
:). Bolo to dosiahnutie prvej vážnejšej méty. 
 Prestúpila som na našu základnú školu, ne-
skôr som sa dostala na gymnázium. Mno-
ho vecí som vnímala inak, no školskému 
časopisu som sa venovala aj naďalej. Ako 
neskoršia šéfredaktorka som sa naučila 
veľa, okrem písania aj pracovať pod tlakom
v pomerne veľkom množstve, čítať koncepty, 
vracať ich na úpravy, poskytovať korektúry.

  Učila som sa pracovať v tíme a komuni-
kovať s ľuďmi o veciach, ktoré nie vždy 
boli príjemné. Pretože vedieť podať 
kritiku je minimálne také ťažké, ako ju 
prijať. Naučila som sa oveľa lepšie oce-
niť mnoho drobností, ktoré spolužiaci – 
mladší aj starší – robili, hoci nemuseli. 

 Mala som radosť z každého spoločného 
úsilia, z každého inšpiratívneho nápadu. Po-
chopila som, že časopis nie je len o jazyku
a o obsahu, ale aj o grafike, o vizáži, o aktuál-
nosti a o zmenách, ktoré navrhujú ľudia v re-
daktorskom tíme aj ľudia zvonku – čitatelia. 

 Aj ja som spravila mnoho chýb a pre-
šľapov, ale som vďačná za možnosť 
spolupracovať so zanietenými ľuďmi 
– študentmi aj učiteľmi. Určite si so 
sebou ponesiem spomienku na hrdosť, 
keď sme dosiahli úspech na Štúrovom 
pere vo Zvolene. A okrem skúsenosti 
práce s ľuďmi si odnášam aj vedomie, 
že všetko, čo som robila autorsky ale-
bo jazykovo, mi pomohlo vyprofilovať 
sa ako tlmočníčke a prekladateľke.

 Práca so slovom poskytuje neskutoč-
né množstvo možností. Veľa by sa dalo 
o tom písať... Každému, kto si týchto 
pár riadkov prečíta, prajem, aby sa za-
pojil, ak má len trošku chuti a snahy... :)

Zuzana Eperješiová, študentka 2. roč-
níka magisterského štúdia odboru 
Anglický jazyk pre európske inštitú-
cie a ekonomiku, Filozofická fakulta 
UPJŠ KE
 

Tvorím, tvoríš, tvoríme



„Práca v školskom časopise Quo va-
dis bola pre mňa v tom čase najmä zá-
bavou a občasným ulievaním sa z ho-
dín. Robil som niečo, čo ma bavilo.

 S odstupom času však beriem prá-
cu v školskom časopise na pozícii
grafika ako nenahraditeľnú možnosť 
realizácie, možnosť získania skúse-
ností takmer z praxe, porovnania sa s 
inými a možnosť nadväzovania nových 
kamarátstiev.

  S úsmevom na tvári doteraz spomínam na 
tie prebdené noci strávené prácou na časopi-
se pár dni pred deadlinom, na spoluprácu so 
spolužiakmi v redakcii, nočné „skypovanie“ 
a posledné korekčné úpravy s p. učiteľkou 
Čižmárovou, ranné technické úpravy pria-
mo v priestoroch tlačiarne, spoločné listo-
vanie a nachádzanie preklepov a „chybičiek 
krásy“ v práve vytlačenom časopise, výlety 
do Zvolena na súťaž stredoškolských a vy-
sokoškolských časopisov Štúrovo pero či 
na exkurziu do Európskeho parlamentu ako 
odmenu za výborne umiestnenie na súťaži.         

   

Mám pocit, že spánkový deficit z toho 
celého dospávam doteraz :), ale som 
veľmi rád, že som mohol byť súčasťou 
niečoho takého, ako bol náš školský 
časopis.“

Tomáš Bodnár, software and web deve-
loper, študent externého štúdia apliko-
vanej informatiky

   Pocit, keď sa nám do ucha dosta-
la veta: ,,Quo vadis je tu!“ A ešte lep-
ší pocit, keď sme chytili čerstvý, ešte 
horúci výtlačok priamo z tlačiarne 
do rúk. Akoby sa sen stal skutočnos-
ťou. Najprv nápady, plány, hľadanie 
inšpirácií, stretnutia redakcie, roz-
delenie úloh, problémy s grafikou...

  V pamäti mám noc, keď sme sa s Táňou 
(redaktorka) stretli, lebo nás chytila múza, a 
do piatej rána sme neprestajne písali, sršali 
nápadmi. Vpred nás poháňalo aj to, že keď 
sme o druhej poslali pani učiteľke Čižmáro-
vej hotový článok, o päť minút sme dostali 
odpoveď: ,,Výborne! Len opravte tretí riadok 
a vyberte fotky. Ja rozmýšľam či by sme ešte 
nepridali niečo do rubriky V akcii, hm?“ No 
predstavte si učiteľku, ktorá vám nad ránom  
hneď odpovie, a to slovami: ,,Práve rozmýš-
ľam nad časopisom.“ Ona nám bola veľkou 
motiváciou a potešilo nás, keď za svoju dl-
horočnú prácu s časopisom Quo vadis do-
stala aj ocenenie porotcov Štúrovho pera. 
  Štúrovo pero je prestížna celoslo-
venská súťaž stredoškolských a vy-
sokoškolských časopisov, ktorej sa 
Quo vadis každoročne zúčastňuje.

  Veľmi rada si spomínam na neopa-
kovateľnú atmosféru v Knižnici Ľu-
dovíta Štúra vo Zvolene, kde sa konala 
najprv diskusia s porotcami (spoznali sme 



tu napríklad Patrika Hermana z Markízy...), 
potom tlačovky s významnými ľuďmi (raz 
sme dávali otázky dokonca Róbertovi Fi-
covi) a nakoniec vyhodnotenie. Počuť, že z 
94 časopisov je Quo vadis na treťom mies-
te rebríčka, že naša práca do noci v škole 
(pani upratovačky nás museli vyháňať)
a do rána doma, nebola márna, to človeka 
naplní neskutočnou hrdosťou a musím po-
vedať, že na to nezabudnem do konca života.
    
  Práve Quo vadis ma naučil vytrvalosti, 
nápaditosti, tomu, že dobré výsledky si 
vyžadujú čas a vôľu obetovať ho, že si 
človek musí vedieť zorganizovať nielen 
strany v časopise, ale aj celý svoj život.

 Aj keď Quo vadis už netvorím, každé 
nové číslo otváram s veľkou zvedavosťou 
a zatváram s hrdosťou na svojich nasle-
dovníkov. Ďakujem nášmu časopisu Quo 
vadis aj pani učiteľke Čižmárovej za úžas-
né skúsenosti a ešte krajšie spomienky
a prajem vám veľa nočných tvorivých múz!

Zuzana Szalonová, študentka 3. roční-
ka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  KE

  Podieľať sa na tvorbe časopisu je pre 
človeka, ktorý sa rád učí práci so slo-
vom, azda tá najlepšia skúsenosť.

Kritika na článok autora je snáď najlepšou 
odozvou, vďake ktorej sa dokáže učiť a po-
súvať ďalej. V mnohom ma každá odpoveď, 
uznanie či negatívne hodnotenie naučili pra-
covať na sebe vari ešte tvrdšie ako „obyčaj-
né učenie sa“ na písomky či skúšky.

 Keď si opätovne prechádzam staré 
školské časopisy, nedá mi to a musím 
sa pousmiať, veď nejde len o prácu re-
daktora, všakže nie? :) Keby nebolo 
našich učiteľov, ich odvahy a plného 
nasadenia venovať sa nám popri škole, 
neboli by z nás ľudia, akými sme dnes.

   Učiť len predpísané učivo neznamená 
byť pedagógom, ale viesť nás a vychová-
vať, tráviť s nami čas na výletoch a byť 
nám vzorom počas ich voľného času, to 
všetko znamená prácu navyše. Potulkami
po Slovensku či v zahraničí sa rozšírili naše 
obzory, vzťahy sa utužili a naučili sme sa 
preniesť poznatky do praxe. Precvičovať 
angličtinu priamo v Londýne či nemčinu 
vo Viedni je len jedným z mála príkladov 
našich výletov, na ktoré sa nedá zabudnúť. 
Ani fotografie či jednotlivé články ne-
dokážu zachytiť všetku tú atmosféru, ra-



dosť z objavovania a poznávania nového.
  Práve vďaka tomu sme sa mohli podieľať na 
tvorbe nášho časopisu a stali sme sa súčasťou 
tímu, ktorý dokázal pracovať na plné obrátky.

 Myslím, že umiestnenia na rôz-
nych súťažiach a k tomu patrič-
né ocenenia potvrdzujú drinu, 
ktorá za naším časopisom stála.

Pevne verím, že v našich šľapajach budú 
pokračovať ďalší naši nasledovníci.

Veronika Pálová, absolventka Filozo-
fickej fakulty UPJŠ (odbor slovenský 
jazyk a literatúra - anglický jazyk a li-
teratúra), v súčasnosti lektorka sloven-
činy ako cudzieho jazyka - Centrum 
jazykovej prípravy UPJŠ KE

  Pravidelné prispievanie do školského ča-
sopisu Quo vadis malo v čase gymnaziálne-
ho štúdia jednu obrovskú výhodu – v mo-
jom rebríčku „vecí, z ktorých mám strach“ 

maturitný sloh nezaujal miesto ani v prvej 
päťke. Čo sa týka výhod mimo školského 
prostredia, tých je niekoľko. Paradoxne, 
najväčší úžitok z toho majú ľudia v mojom 
okolí, keď si u mňa nechávajú opravovať 
svoje prejavy, úvahy.... skrátka všetko, čo 
dĺžkou presahuje správu na facebooku.

  Dá sa povedať, že práca redaktora ma 
mierne poznačila, pretože len čo vidím 
písaný text, hneď si všímam vnútor-
nú kostru, frekvenciu výskytu floskulí 
a najmä čiarky. No bodaj by nie, keď 
sme vždy pred uzávierkou časopisu 
museli každý článok kontrolovať as-
poň trikrát. Avšak robili sme to dobre, 
časopisu sme venovali veľa síl, času, 
naučili sme sa trpezlivosti a aj písa-
niu z nutnosti, keď chýbalo pár strán 
a bolo nutné niečo rýchlo vymyslieť.
     
   Najlepším pocitom bolo držať nový časopis 
čerstvo vytlačený v rukách. Tá hrdosť! Vtedy 
sme zabudli na dlhé večery s Microsoft Wor-
dom, zabudli sme na nekonečné prepisova-
nie článku (keďže na prvýkrát to málokedy 
vyšlo), zabudli na „ostávanie po škole“... :) 
Jedného dňa sme prihlásili časopis do ce-
loslovenskej súťaže Štúrovo pero. Súťaž 
bola vždy cez víkend a pred samotným 



redakčná rada
foto GKM

vyhodnotením bolo vždy pár prednášok 
zameraných na zlepšenie tvorby. Práve 
tieto prednášky nám pomohli zlepšiť sa.
   Vďaka nim sme po prvotných neúspechoch 
vyhrali druhé miesto. Bolo to neuveriteľné. 
Nie preto, že by náš časopis nebol dobrý, 
ale skôr kvôli veľkému množstvu časopi-
sov na súťaži, ktoré boli na vysokej úrovni. 
Povzbudení úspechom sme sa do ďalšie-
ho čísla vrhli s väčším elánom a chuťou.

  Je to už pár rokov, čo som bola re-
daktorkou, ale nové číslo Quo va-
dis si vždy prečítam. S úsmevom 
na perách vítam spomienky, ktoré 
sa mi pri čítaní vybavujú. S rados-
ťou sledujem, ako sa Quo vadis vy-
víja. Vždy ostane mojou srdcovkou.

Barbora Bariová, študentka 2. ročníka 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ KE

 Prešli dva roky odkedy som naposle-
dy škrtala, prepisovala, hľadala slová... 
už nebdiem nad textom, nad ďalšou té-
mou, ktorá páli spoločnosť, už nehľa-
dám ako kedysi svoj vlastný autentický 
názor, už nestresujem pred uzávierkou, 
nehľadám zákutia zvukomalebnej slo-
venčiny, už ju ani tak často nepočujem...

   A chýba mi. Ako všetko, čo bolo spojené 
s prácou na časopise počas gymnázia.
Chýba mi celá redakčná rada – kamará-
ti do dažďa. 

   Hovorí sa, že človek si nebude pamätať 
tie noci, ktoré prespal a ja iba prikyvujem.
Pamätám si, viac ako čokoľvek iné, bez-
senné noci v Košiciach, keď som sa 
opíjala vzrušením z ďalšieho dokonče-
ného diela, spomínam si na to ranné ro-
zospaté nadýchnutie sa vône nového 

čísla časopisu, prvé prelistovanie si ucho-
piteľnej myšlienky, ktorá ostane navždy. 

  Hmlisto tápam po pocite, keď 
som v ruke držala časť svojej duše 
-  ako horcrux. Je to niečo len vaše, 
niečo blízke, niečo, čím by ste na 
malú chvíľku mohli zmeniť svet. 
Nie celý, ale minimálne ten svoj, 
a keď je lepší deň, tak aj niekoho, koho váš 
originálny vlastný štýl písania zaujme.

   Ale to nie je dôležité, lebo to už je iba če-
rešničkou. To všetko potom je už iba navyše 
k dosť.  Možno to zaujme aj niekoho dôle-
žitého, možno budete mať šťastie, ako som 
mala ja, že váš časopis bude medzi najlep-
šími na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero, 
možno tam pôjdete sólo a niekto vám povie, 
že vy nemôžete prestať písať, nech budete 
kdekoľvek, lebo tento svet bude chudobnej-
ší. Vtedy ho počúvnite. Možno vám to niekto 
hovorí už teraz. Počúvnite! Otvorte oči, nad-
chnite sa a zdieľajte ten skutočný svet vo vás! 
To robí život nádherným, krása jeho detailu, 
krása mravčej práce, krása jeho redaktora.“

Tatiana Lörincová, študentka 2. roční-
ka Lekárskej fakulty UPJŠ KE



Boj o prežitie

Monika Ruščáková
foto GKM

Štvrtok 8. septembra bolo krásne slneč-
né ráno. V takýto čas sa väčšine študen-
tov nechce ísť do školy. Ale keďže v ten-
to deň vyučovanie nebolo naplánované, aj 
vstávanie bolo príjemnejšie. Hlavne, že 
sa nedávali zápisy za neskoré príchody :). 

  My, športovo naladení prváci a druhá-
ci, sme sa teda v spomínané ráno stretli 
na Havlíčkovej ulici, lebo sme mali možnosť 
(i povinnosť) zúčastniť sa účelového cviče-
nia. Odtiaľ sme sa vybrali do centra diania. 
Celý priebeh podujatia mal na starosti, sa-
mozrejme, náš telocvikár pán učiteľ Matej 
Gardoš. A mal to naplánované perfektne. 
 Všetko sa začalo „na skale“ pri Čer-
meli. Keď sme v pokynoch uvide-
li tajomné indície, ako napríklad uterák 
a šaty na prezlečenie, zahoreli sme túžbou 
zistiť, čo nás neminie. Čakalo nás dva-
násť úloh. Začali sme lezením po skale.

  Poviem vám, poriadne sme sa potrápili. 
Nájsť drevo vo svojej výške, ktoré by po-
slúžilo pri opekaní, bolo posledným zada-
ním septembrového účelového cvičenia. Pri 
jednej z najzaujímavejších úloh – rúčkova-
nie po lane ponad potok, v ktorom sa mnohí 
dobre okúpali – sme odhalili  tajomstvo slov 
v pokynoch. Bol to skutočný boj o prežitie.
  Na záver nás čakalo opekanie, na ktoré 
sme sa všetci veľmi tešili, lebo v bruchu  
nám už poriadne „vyhrávala muzika“. Ale 
poznáte to, nič nie je zadarmo. Predtým, 
ako sme sa s chuťou pustili do jedla, mu-
seli sme si rozložiť oheň a pri jeho rozdú-
chavaní sme si ešte „precvičili“ aj  svoje 
pľúca. Prežili sme pekný deň a osvojili sme 
si vlastnosti ako improvizačná zručnosť 
a tímový duch. Odniesli sme si množstvo 
adrenalínových zážitkov a už dnes sme zve-
daví, čím nás pán učiteľ prekvapí nabudúce. 





Matej Rešetár
foto internet

Sedieť v aute a nemať ruky na volante, 
pozerať sa len tak na cestu, sledovať fil-
my počas jazdy... Znie to lákavo a zároveň 
zvláštne. Už len myšlienka na to, že mô-
žeme prenechať riadenie vozidla počítaču, 
spôsobuje niektorým ľuďom zimomriavky.

Pravdou však je, že ľudia majú tenden-
ciu značne sa preceňovať. Každý si myslí, 
že práve jemu sa žiadna nehoda nestane. 
Vieme však veľmi dobre, koľko nehôd sa 
na cestách udeje. Keď jazdu preberie prí-
stroj, dokáže reagovať oveľa rozvážnejšie 
a pohotovejšie než človek. Veď priemerný 
reakčný čas ľudí je až 200 milisekúnd – keď 
niekto ide „stovkou“, prejde za takýto čas 
takmer šesť metrov! A to ešte predpokla-
dáme, že vodič je v absolútne čulom stave. 
Štatistiky jasne ukazujú, že to vôbec nie 
je pravidlom. Počítač dokáže situáciu vy-
hodnotiť často aj do jednej milisekundy.

...ale veď je to nebezpečné, čo ak 
počítač prestane fungovať, čo ak 
nastane nejaký skrat, čo ak sa 
do systému niekto hackne?! Koľ-
ko nehôd takéto vozidlá spôsobia?...

Samozrejme, je pravdou, že technika nie 
je neomylná, a to priznávajú aj samotní 
výrobcovia áut. Či už je to Tesla, Merce-
des, BMW, alebo mnohí iní výrobcovia, 
všetci nútia vodiča k pozornosti – musí sa 
v krátkych časových intervaloch dotýkať 
volantu. Keď sa niečo prihodí, bude šofér 
pripravený prebrať kontrolu. Nehody (žiaľ, 
aj smrteľné) sa však stávajú.  A aj keď by 
médiá radi zvalili vinu na vyvíjajúcu sa 
technológiu, na vine je v skutočnosti opäť 
vodič, ktorý aj napriek varovaniam nedá-
val pozor a plne sa spoliehal na počítač.

Nehodovosť sa však značne zníži až vtedy, 
keď bude na cestách väčšina áut autonóm-
nych. O každej akcii, ktorú auto vykoná, 
by sa v predstihu dozvedeli okoloidúce vozi-
dlá a prispôsobili by svoju dráhu a rýchlosť. 
V trochu viac vzdialenej budúcnosti by do-
konca neboli potrebné semafory práve kvôli 
komunikácii medzi autami, ktoré by okolo 
seba v plnej rýchlosti bezpečne prechádzali.
 
Či sa nám to páči, alebo nie, automa-
tizovaná budúcnosť je predo dver-
mi. O niekoľko desaťročí už budú 
malé deti neveriacky krútiť hlavou, 
keď sa dopočujú o dnešnom „zasta-
ranom“ spôsobe cestnej dopravy. 

Autonómne autá



Dokáže športovec dostať zo seba nad-
ľudský výkon poctivým tréningom 
a správnou životosprávou alebo iba 
vďaka podporným prostriedkom, 
teda dopingu?

Pri sledovaní špičkových športových vý-
konov si mnohokrát kladiem otázky: „Kde 
je hranica ľudskej výkonnosti a kedy sa 
dostávame na úroveň strojov? Dokáže 
športovec dostať zo seba nadľudský vý-
kon poctivým tréningom a správnou ži-
votosprávou alebo iba vďaka podporným 
prostriedkom, teda dopingu?“ Určite netre-
ba hádzať všetkých do jedného vreca, česť 
výnimkám. Súčasná prax však ukazuje, 
že čoraz viac športov na svetovej úrovni sia-
ha po všelijakých anabolikách, steroidoch 
a iných látkach, ktoré do športu nepatria.

Len štyri dni...
Floyd Landis (2006)

  Len štyri dni po skončení Tour de France 
musel jej víťaz - Floyd Landis - čeliť vážnym 
obvineniam z dopingu. Jeho tím Phonak 
vo štvrtok oznámil, že víťaz 93. ročníka 
pretekov Tour de France a člen tímu mal 
pri jednom z dopingových testov vyš-
šiu hladinu testosterónu, ako je obvyklé. 
Landis mal pozitívnu vzorku po víťaz-
stve v 17. etape. Cyklisti tímu Phonak 
mali s dopingom problémy už v minulos-
ti. Z pretekárov, ktorí jazdili v minulosti 
za švajčiarsky tím, mali pozitívne vzorky 
bývalý svetový šampión Oscar Camen-
zind zo Švajčiarska a víťaz olympijskej 
časovky v Aténach Tyler Hamilton z USA.

Ženy nie sú výnimky
Femke van der Driessch (2016)

  Nie vždy je dopingom len „branie práš-
kov“ a „pichanie si injekcií“. Belgickej re-
prezentantke Femke van der Driesscheovej  
na cyklokrosárskych majstrovstvách sveta 
v Heusden-Zolderi po súťaži žien do 23 ro-
kov našli motor v ráme bicykla. Samotná 
jazdkyňa odmieta obvinenia, vraj o ničom 
nevedela a predmetný bicykel ani nebol jej. 
Pod sedadlom 19-ročnej cyklistky sa pri 
bežnej kontrole našli elektrické káble 
a v stredovom zložení motorček. Za tento 
podvod Femke dostala šesťročný zákaz čin-
nosti, pokutu 20 000 švajčiarskych frankov (18 
600 eur) a navyše musí uhradiť trovy konania.

Priznania
Bernard Kohl  (2008)

  Bernard Kohl je po rokoch v cyklistike ako 
otvorená kniha. Bez problémov rozpráva 
o svojej dopingovej minulosti. Kohl sa pri-
znal k používaniu krvnej transfúzie, EPO, 
rastového hormónu a inzulínu. Na Tour 
de France sa dopoval vlastnou krvou, ktorú 
mu odobrali ešte v roku 2007 a uskladnili. 

P   dv   dníci
na dvoch kolesách



V zásobe mal potom pred pretekmi pripra-
vené dva litre krvi. Pred dôležitými etapami  
použil vždy pol litra. Väčšie množstvo krvi 
v tele totiž pomáha zvýšiť výkonnosť. Do-
ping neužíval vždy. Na začiatku kariéry bol 
vzorným pretekárom. „Bol som čistý, akurát 
som nikdy nič nevyhral. Bez dopingu nemá-
te šancu.“ tvrdí Kohl. Po pozitívnom náleze 
v októbri 2008 sa priznal. Pri vyšetrovaní 
spolupracoval s antidopingovými komisármi 
a veľmi otvorene hovoril o dopingu. V máji 
2009 oznámil, že k cyklistike sa už nevráti.

Dopingový kráľ
Lance Armstrong  (1999-2005)

  Americký cyklista Lance Armstrong 
a jeho tím US Postal mali v minulosti naj-
prepracovanejší dopingový systém v his-
tórii športu. Armstrong sa neustále brá-
nil voči obvineniam z dopingu tvrdením, 
že absolvoval viac ako 500 kontrol a ani 
jedna nebola pozitívna. Armstrongovi sa 
vraj s pomocou UCI podarilo ututlať jeden 

test s pozitívnym výsledkom na pretekoch 
Okolo Švajčiarska a zostal mu čistý regis-
ter. Armstrong sa nakoniec priznal k do-
pingu a bolo mu odobraných všetkých 
sedem žltých dresov na Tour de Fran-
ce a dostal doživotný zákaz pretekania.

  Pojem „doping“ sa prvýkrát v anglickom 
slovníku objavil v roku 1889. Označoval 
zmes ópia a narkotík, ktorá sa dovtedy pou-
žívala pri konských dostihoch. V roku 1959 
vznikla vo Francúzsku dopingová komisia, 
ktorú založila Národná asociácia telesnej 
výchovy. MOV v roku 1962 odsúhlasil rezo-
lúciu proti dopingu. Rok na to Rada Európy 
jasne definovala, čo je to doping. V roku 
1989 tá istá inštitúcia prijala Dohovor proti 
dopingu. A od roku 2004 sa zaviedol Sveto-
vý antidopingový kódex Wada, ktorý platí 
v celom športovom hnutí. Aj napriek tvr-
dým opatreniam niektorí športovci risku-
jú nielen dobrú povesť a športovú kariéru, 
ale aj zdravie a balansujú na hrane zákona.

Miroslav Švik
foto internet



,,Dnes už má titul každý,“  táto veta je nám 
často adresovaná hlavne z úst staršej ge-
nerácie. Aj keď nám titul nezaručí hneď 
po skončení školy zamestnanie, mnohé fir-
my určite uprednostnia človeka s vysoko-
školským vzdelaním. Bohužiaľ, aj v dnešnej 
modernej dobe poznáme mnoho prípadov, 
keď ľudia na vysokoškolské štúdium jed-
noducho nemajú dostatok financií. Hoci je 
u nás školstvo tak povediac ,,zadarmo“, po-
čas štúdia vznikajú nemalé výdavky, ktoré 
niektoré slovenské rodiny nedokážu pokryť. 
Je tu síce smiešny rodinný prídavok na ne-
zaopatrené dieťa, no myslím si, že 23,52 eur 
nie je suma, ktorá nám výrazne pomôže. 
Často nepokryje ani výdavky na cestovanie. 
Prinášam preto niekoľko rád, ako si na vy-
sokú školu privyrobiť aj počas štúdia na nej. 

Sociálne štipendium
  Myslím si, že sociálne štipendium je najviac 
fungujúca a pre mladých ľudí najviac atrak-
tívna možnosť. Príspevok vypláca štát počas 
prvého a druhého stupňa denného štúdia. 
Výška štipendia závisí od množstva faktorov. 
Minimálna výška štipendia je 10 eur a naj-
vyššia 275 eur, čo je už celkom pekná suma, 
ktorá pokryje väčšiu časť nákladov. Na to, 
aby Ministerstvo školstva schválilo tento prí-
spevok, je nutné spĺňať nasledujúce kritériá:

1.  Musíte byt študentom 1. alebo 2. stupňa 
denného štúdia na vysokej škole. 
2. Nesmiete mať titul v stupni, v kto-
rom študujete, napríklad Bc., Ing. ... 
3. Nesmiete prekročiť základnú dĺžku štú-

Zarob
CA$H



Dominik Mazar
foto internet

dia, čo znamená, že napríklad titul Bc. ne-
môžete študovať viac ako 3 roky.
4. Trvalý pobyt je nevyhnutný, pričom nie 
je podmienkou, aby ste mali aj štátne ob-
čianstvo.
5.  Musíte spĺňať sociálne podmienky. Zna-
mená to, že štipendium môžu dostať len tí, 
ktorých rodinné príjmy sa pohybujú v oblas-
ti životného minima.
6. Samozrejme, musíte podať žiadosť o šti-
pendium.

Prospechové štipendium 
  Prospechové alebo takzvané motivačné 
štipendium je ďalšou atraktívnou možnos-
ťou. Toto štipendium i jeho výšku určuje 
škola. Samozrejme, štipendium je určené 
len pre tých, ktorých študijné výsledky sú 
naozaj reprezentačné, čo dokazuje aj výška 
štipendia, ktorá sa pohybuje od 200 do1000 
eur. Záleží od výšky dotácie a regiónu.

Brigáda a práca na skrátený úväzok    
  Ako hovorí stará ľudová múdrosť: ,,Bez 
práce nie sú koláče“. Ponúk je v dnešnej 
dobe neúrekom, stačí si len vybrať.

Stránky, napríklad www.studentskyservis.
sk, www.profesia.sk, ponúkajú mnoho  pra-
covných pozícií, kde sa dá privyrobiť aký-
-taký peniaz. Nevýhodou môže byť menej 
času na učenie a na iné školské povinnosti. 

Osobná iniciatíva
 Hektické tempo života prináša ďalšie 
možnosti, ako si zarobiť. Ľudia potrebu-
jú drobné služby, na ktoré sami jednodu-
cho nemajú dostatok času. Ak máte radi 
zvieratá a oni vás, ponúknite niekomu 
vyvenčenie psa. Ak ste dobrí v progra-
movaní, ponúknite rôzne IT služby.

Študentská pôžička
  Študentská pôžička sa pohybuje vo výš-
ke od 500 do 2300 eur pre študentov 1. a 
2. stupňa a pre študentov 3. stupňa až 4500 
eur. Výška úrokovej sadzby je 0,89% (p. a.) 
čiže za rok. Myslím si, že je to jedna z naj-
jednoduchších a najpohodlnejších foriem, 
ako získať peniaze na štipendium. Samozrej-
me, ako pri každej pôžičke, aj pri tejto platí 
rovnaké pravidlo: ,,Požičané vráť“. Je len 
na vás a na vašej šikovnosti, koľko z týchto 
spôsobov získania peňazí na vzdelanie vy-
užijete.



   V súčasnej dobe je nakupovanie cez inter-
net skôr všedným pojmom ako raritou, ob-
zvlášť pre nás, mladých ľudí, ktorí to veľmi 
dôverne poznáme pod názvom E-shop alebo 
E-obchod. Ide o obchod, ktorý je buď pod-
porným obchodom pre takzvanú kamennú 
predajňu, čiže klasický obchod, ktorý fy-
zicky navštevujeme, alebo samostatným 
internetovým obchodom, ktorý funguje len 
na internete.

 Všetko má svoje výhody a nevýhody 
a Internetový obchod nie je výnimkou. 
Povedzme si pravdu - hlavným dôvo-
dom, prečo nakupujeme na internete, je to, 
že sme príliš spohodlneli, a preto je nákup 
z pohodlia domova tou pravou voľbou, ktorá 
nám umožňuje nenarušiť náš komfort. Ďal-
šou výhodou sú otváracie hodiny, ktoré nás 

vôbec neobmedzujú, keďže e-shop funguje 
nonstop. Kľúčová je pre nejedného človeka 
okrem iného aj cena tovaru. Rýchle porov-
návanie cien medzi rozličným obchodmi na-
raz je neoceniteľné. Pravdou je tiež, že ceny 
v e-shope sú oveľa nižšie ako v kamenných 
predajniach, ale aj tu sa potvrdzuje – nízka 
cena na úkor kvality.
      

mUrčite nejednému z nakupujúcich už pri-
šiel objednaný tovar v akosti, akú neočaká-
val. Často sa stáva, že veci, ktoré vám prine-
sie kuriér, sú iné, ako ste videli „na obrázku“. 
Na druhej strane je niekoľko vtipných dô-
kazov a fotiek, keď obrázok zodpovedal 
až príliš skutočnosti, ako napríklad kúpa 
koberca, tašky a topánok, ktoré sa vmesti-
li na dlaň jednej ruky. To, že si nakupujúci 
nemôže tovar prezrieť, vyskúšať, chytiť, 
je jednou z hlavných nevýhod, ku ktorým



patria aj platenie poštovného, kuriéra, a sa-
mozrejme, dlhšia dodacia doba.

  V prípade, že ste si objednali tovar, ktorý 
vám nesedí alebo nevyzerá tak ako na ob-
rázku, máte právo na vrátenie peňazí bez 
uvedenia dôvodu, ak tak urobíte do dvoch 
týždňov. Teória je síce pekná, ale prax je 
iná. Moja osobná skúsenosť, keď som ob-
ratom poslal naspäť svoj objednaný kabát, 
aj s reklamačným papierom, ktorý je nesmier-
ne dôležitý, bola negatívna. V takom prípade 
tu máme kontrolné úrady,  napríklad SOIku. 
No povedzme si pravdu, pri toľkých ,,papie-
rovačkách“ vás to rýchle omrzí a s tichým 

hnevom sa v podstate vzdáte svojich peňazí.
  Pomôcť môžu rôzne diskusné fóra, kto-
ré hodnotia tovar a služby e-shopu, kde si 
môžete prečítať či sa ponúkaný tovar na 
stránke zhoduje s realitou, alebo aká je dlhá 
v skutočnosti dodacia doba. Pre tieto klady 
a zápory je na zváženie každého jedného 
z nás, či nakupovanie na internete je alebo 
nie je výhodné.... A keď sa predsa len pustíte 
do nakupovania cez e-shop, nezabudnite si 
občas skontrolovať aktuálny stav vášho účtu 
:).

alebo nákup pre lenivých

Dominik Mazar
foto internet



Hlava Katolíckej cirkvi - pápež Fran-
tišek - v sobotu 17. decembra 2016 
oslávil svoje 80. narodeniny. Vati-
kán informoval, že pápež František 
pri príležitosti svojich narodenín nechys-
tá nič špeciálne, napokon opäť prekvapil.

Tlačové stredisko Svätej stolice ešte 
v priebehu týždňa informovalo verejnosť 
o pápežovom narodeninovom dni, že to bude 
obyčajný deň so štandardným pracovným 
programom. Výnimkou malo byť iba sláve-
nie slávnostnej rannej omše spolu s kardi-
nálmi žijúcimi v Ríme v Paulínskej kaplnke, 

ktorá sa nachádza v Apoštolskom paláci.
„Už niekoľko dní mám na mysli slovo, 
ktoré sa môže zdať škaredé: staroba. Vy-
straší, minimálne vystraší... Staroba je síd-
lom múdrosti. Dúfajme, že aj pre mňa to 
takto bude. Dúfajme, že je tomu tak! Mod-
lite sa, prosím, aby tá moja bola taká: po-
kojná, nábožná a plodná. A tiež radostná. 
Ďakujem,“ povedal Svätý Otec František 
v príhovore na záver rannej svätej omše.

Veľké prekvapenie
Ešte pred začiatkom svätej omše došlo 
k prekvapivému momentu. Krátko po sied-
mej hodine privítal Svätý Otec v Dóme 
sv. Marty skupinu ôsmich bezdomovcov, 
ktorí mu prišli zagratulovať. Dve ženy 
a šiesti muži sa práve nachádzali v oko-
lí Námestia sv. Petra a ani netušili, čo ich 
o pár minút čaká. Pápežský almužník 
Konrad Krajewski vyšiel na námestie 
a všetkých ich pozval na stretnutie s pápežom. 
Ako dar mu bezdomovci venovali tri vázy 
slnečníc, ktoré pápež nechal umiestniť do 
kaplnky, v ktorej sa o pár minút mala za-
čať omša. Predtým však s nimi stihol s 
úsmevom na tvári absolvovať spoločné 
raňajky, pri ktorých sa s každým osob-
ne pozhováral a rozdal im typické argen-
tínske sladkosti. Po raňajkách ich po-
zval k sláveniu svätej omše do kaplnky.

To ale nebolo všetko
 Vo vývarovniach pre bezdomov-

cov a pre chudobných po 
celom Ríme sa počas 

Všetko najlepšie, vaša 
svätosť!

                                           



obeda a večere rozdávali malé, ale chutné 
darčeky - koláče v mene pápeža Františka 
pri príležitosti jeho narodenín. „Chce nás 
tým naučiť, aby sme dávali dôraz na pod-
statné veci života, na podstatné veci evan-
jelia. Toto nemajú byť príležitosti oslavo-
vať samých seba, ale venovať sa službe 
evanjelia, my sme nástrojmi tohto Božieho 
plánu,“ vyjadril sa na margo pápežovho 
štýlu slávenia narodenín arcibiskup Ange-
lo Becciu, substitút štátneho sekretariátu.

Správa pre Františka
Tlačový úrad Svätej stolice pri príležitosti 
narodenín Svätého Otca vytvoril aj špeci-
álne emailové adresy vo ôsmich jazykoch, 
na ktoré mu mohli ľudia z celého sveta 
posielať svoje priania. Pápež ich vraj do-
poludnia dostal viac ako 50 000. Blahože-
lania mohli byť v latinčine, v taliančine, 
v španielčine, v portugalčine, v angličtine, 
vo francúzštine, v nemčine i v poľštine. 
Väčšina z nich však prišla v anglickom, 
v španielskom a v talianskom jazyku. Viac 
než 1 000 bolo i v latinčine. Niektorí sa 
však nevedeli dočkať a svoje blahoželania 
posielali pápežovi aj dva týždne vopred. 
František na svojej pravidelnej audiencii 
povedal: „Ďakujem vám všetkým za bla-
hoželania k mojim nadchádzajúcim na-
rodeninám, veľmi ďakujem. Ale musím 
vám povedať niečo, na čom sa istotne za-
smejete: V mojej vlasti prinášajú predčas-
né blahoželania k narodeninám smolu“:).

Všetci mu chceli blahoželať
Je to skutočný Svätý Otec, ktorý počú-
va hlas svojich veriacich a zasadzuje sa 
o ich blaho. Niet sa teda čomu čudovať, 
že mu všetci chceli blahoželať! Medzi gra-
tulantmi boli aj americký prezident Ba-
rack Obama či ruský prezident Vladimir 
Putin. „Ďakujem vám za vašu náklonnosť. 

Nezabudnite sa za mňa modliť,“ napísal 
pápež František na sociálnej sieti Twitter.



Čo robia pápeži s darčekmi
S každou oslavou narodenín, menín, vý-
znamných jubileí sa spájajú darčeky. Čo sa 
stane, ak sa rozhodnete poslať darček pápe-
žovi? Podľa tradície sa najvzácnejšie dary 
odkladajú do Vatikánskych múzeí, do Vati-
kánskej knižnice alebo do pápežskej sakristie 
v Bazilike sv. Petra. Ďalšie sú ponechané 
na starosť inštitúcii Floreria Apostoli-
ca, ktorá poskytuje nábytok a dekorácie 
pre posvätné miesta a pripravuje svätopeter-
ské námestie pred generálnymi audienciami 
a na slávnostné sväté omše. Prevádzkuje 
tiež tzv. pápežský súkromný veľkosklad, 
v ktorom sú dary uskladňované. Niektoré 
z nich sa znova použijú ako dar alebo, ako sa 

stalo zvykom za Františkovho pontifikátu, sú 
predávané v obchode v blízkosti historickej 
vatikánskej železničnej stanice, kde môžu 
nakupovať iba zamestnanci Vatikánu. Ďal-
šie dary Vatikán dáva do vianočnej lotérie, 
ktorá odštartovala za Františkovho pontifi-
kátu. Lístok stojí desať eur, pričom výťažok 
tento rok poputuje na pomoc ľuďom zasiah-
nutým zemetrasením v strednom Taliansku.

Aj keď pápež chcel, aby jeho narode-
ninový deň bol dňom obyčajným, ne-
vyhol sa na verejnosti  skandovaniu 
„Happy Birthday“ či „Tanti auguri“.



Čo  možno o Svätom Otcovi Františ-
kovi neviete:

1.Kým žil v Buenos Aires, obýval iba skrom-
ný byt a jazdil autobusom. Keď ho zvolili za 
nového pápeža, letel do Ríma ekonomickou 
triedou.

2.Pracoval ako vyhadzovač v bare. Občas aj 
zametal podlahy, keďže potreboval peniaze 
na svoje štúdium.

3.Okrem filozofie má aj titul z chemického 
odboru z Univerzity v Buenos Aires.

4.Keď mal 12 rokov, zaľúbil sa do dievčaťa 
zo susedstva. Povedal jej, že ak sa nestane 
jej manželom, stane sa kazateľom. Svoje 
slovo dodržal.

5.Pápež František je vo viacerých veciach 
prvý. Je prvým jezuitským pápežom, prvým 
z Južnej Ameriky, prvým z južnej pologu-
le a prvým neeurópskym pápežom od čias 
Gregora III. 

6.Od motorkárov dostal motorku Harley- 
Davidson. Predal ju v aukcii a peniaze ve-

noval  na pomoc bezdomovcom.

7.Nemá celé pľúca. Časť pľúc mu v mlados-
ti pre zápal vyoperovali. 

8.V roku 2001, keď ešte nepôsobil ako pá-
pež, prijal 12 pacientov s AIDS. Umyl im 
nohy a následne im ich aj pobozkal. 

9.V roku 2013 ho americký magazín Time 
vyhlásil za osobnosť roka. 

10.Ako správny Argentínčan miluje tango. 

11.Pápež František obľubuje aj futbal. Je 
hrdým fanúšikom domáceho tímu zo sused-
stva San Lorenzo de Almagro. 

12.Patrí aj medzi obdivovateľov Tolkiena. 
Príklad Froda a Bilba použil ako cestu na 
vyriešenie nezhôd medzi dobrom a zlom. 

13.Plynulo ovláda španielčinu, latinčinu a 
taliančinu. Rozumie po nemecky, po fran-
cúzsky, po portugalsky, po anglicky a po 
ukrajinsky.

Šimon Mesarč
foto internet 



 Spenené vlny surovo mlátili skalnaté 
pobrežie. Voda sa bez problémov kĺzala 
po kameňoch takmer až k domom. Z diaľ-
ky doliehal dunivý zvuk rozbúreného 
mora. K jeho nestálej hladine sa ako šípy 
besnej armády pripájali tisícky a tisícky 
kvapiek dažďa. Bezmesačnú čierňavu pre-
ťal ostrý záblesk svetla a stratil sa kdesi 
v mori. Túto scenériu doslova zaklincoval 
hrom hlasnejší ako lámanie celých návrší. 
  V domoch a chatrčiach nikto nespal. 
Otcovia sa snažili zabrániť preniknutiu dažďa
do domov, matky zobrali deti do náruče 
a ticho sa modlili k Thorovi, aby ich svoj-
ho hnevu ušetril. V istom postaršom domci 
sa však dialo čosi iné... Irena, dcéra nebohé-
ho Adelmara, privádzala na svet svoje prvé 
dieťa. Bola v pokročilom veku a pôrod trval 
už od začiatku búrky. Hoci bola statočná, 
ani jej najbližší neverili v jej prežitie. Baby 
z dediny, ktoré pomáhali pri pôrode, si šep-
kali, že to vari bude výnimočný chlapec, keď 
pri jeho narodení bol Thor tak blízko. Snáď ho 
bude ochraňovať, keď už jeho matky nebude. 
  
Chlapec bol  na svete a baba ho chytila 
za nohu. Vydal pokojný tichý zvuk. Za-
balila ho teda do perinky a dala matke 
posledný raz pokolísať. Tá sa na pokra-

ji smrti len letmo usmiala.  Nazbierala 
v sebe posledné sily, schmatla muža za rukáv 
a pošepkala mu do ucha meno. Lenže muž 
vo veľkom ošiali ani poriadne nevnímal. 
Chcel sa ešte raz opýtať, no bolo už ne-
skoro. Irena ležala bez dychu, oči privreté. 
Zobral jej dieťa z bezvládnej náruče a pri-
vinul si ho na hruď. Navôkol duneli hromy 
a rozbúrené more, no vo vnútri akoby bol 
uťal. Chlapec rástol, ale bol len chlapcom, 
pretože sa nepatrí pomenovaného človeka 
premenúvať. A nakoľko jeho meno nikto 
nepoznal, akoby žiadne ani nemal.

  Sprvu ho mal otec veľmi rád, veď bol jeho 
prvorodený syn a jediná rodina. No v ma-
lom pobrežnom mestečku Minoan, kde si 
smrť každý deň niekoho nájde, sa nesmúti 
dlho. Gasto, chlapcov otec, sa po niekoľ-
kých  rokoch opäť oženil. Druhá  žena  mu 
porodila syna Solona a dcéru Adelin.  V po-
rovnaní so Solonom sa mu chlapec zdal aký-
si mlčanlivý, apatický, možno aj neschopný 
alebo nahlúply. Jeho city voči nemu chladli 
a hoci sám chlapec neprechovával vrúcne 
pocity k nikomu a k ničomu, v srdci to pre-
nikavo cítil. Postupne sa k nemu aj matka 
začala správať ako typická macocha a vždy 
sa snažila uprednostniť svoje deti. Chlapec 

Pútnikove povedačky



bol vždy poslušný a úctivý, ale ich sprá-
vaniu nerozumel. A už vôbec nerozumel 
zamračeným pohľadom starých báb, keď 
prechádzal vôkol nich. Zdalo sa im totiž, 
že sa akosi primálo podal na Thora, kto-
rému mal byť podľa ich povier podobný. 
Ten mu bol na míle vzdialený. Ach, náš malý 
pútnik, ktorý sa pútnikom stať ešte len mal.

  Chlapca v dome využívali, ako sa dalo. 
Ak niekde bolo treba zájsť, vždy išiel on. 
Jemu to však vôbec neprekážalo. Bol rád, 

že má možnosť prevetrať sa. Najradšej cho-
dil do dokov po ryby. Nelákala ho tam ani 
voda, ani neustále nevrlí rybári, ba ani  ryby.
Na začiatku móla bola malá podradná krč-
ma. Ale jeho záujmom nebolo zriedené pivo 
v špinavom korbli. Vždy sa snažil zjednať 
cenu rýb tak, aby mu zostalo aspoň pár 
drobných. Ak sa mu to podarilo, náhlil sa 
hneď do krčmy na móle. Nebola ničím vý-
nimočná, ba priam naopak - kedysi možno 
biela omietka pošpinená až do sivočier-
na špinou, ktorú prinieslo more - pôsobila 

neprívetivo. Okná rovnakého štvorcové-
ho tvaru ako samotná budova boli zvnútra 
zaklincované šedou plsťou. Bol to šikov-
ný trik, ako zmiasť zákazníkov. Muž mo-
hol mať pocit, že sa zdržal len chvíľku, no 
v skutočnosti už zapadalo slnce. O dôvod 
viac sa tam zajtra vrátiť. To si však chla-
pec neuvedomoval, na to bol príliš prostý. 

  Dvere krčmy boli väčšinou  pootvorené 
(pretože inak by sa tam ani nedalo dýchať). 
A to bola praprvotná príčina, kvôli ktorej sa 

o ňu chlapec začal zaujímať. Nie, nezname-
nalo to nič výnimočné, akurát bolo zvnútra 
počuť hovor. Chlapec ho započul vždy, keď 
sa po móle vliekol domov s rybami v ruke. 
Zo začiatku tomu vôbec nevenoval pozor-
nosť, veď nepočul nič zaujímavé, len samé 
mužské hrdinské reči. Neskôr sa pred krč-
mou začali objavovať strhaní muži a vždy 
sa ich niekto nadšene ujal a zatiahol ich dnu 
do prítmia. Chlapec bez ostychu zastal rov-
no pri dverách a načúval, čo sa bude diať. 
Dobrodinec zakaždým kúpil ,,otrhancovi” 



Terézia Bariová
foto internet 

pivo, nejaké jedlo a počúval, čo mu roz-
povie. Zvyčajne hovorili o rôznych stvo-
reniach, magických miestach, o národoch, 
ktoré žili v pre nich nepoznaných zemiach. 

  Chlapcovi to nedávalo logiku, hoci inteli-
genciou veru neprekvital. A tak, keď mu 
nestačila vlastná hlava, začal sa vypytovať. 
,,Otče?“ prišiel raz za otcom počas 
večera. Otec lenivo zdvihol zrak na znak, 
že ho počúva. ,,Kto sú tí chudobní muži 
pred krčmou a prečo sa o nich stále niekto 
postará?“ Gasto chvíľu len pozeral pred seba, 
ale akoby ani nepremýšľal. ,,Pútnici,“ 
odpovedal mu veľmi stroho, čo v chlapcovi 
vyvolalo ešte viac otázok. ,,A...?“ nabádal 
ho netrpezlivo, aj keď vedel, že za to môže 
utŕžiť jedno zaucho. Otec si podráždene 
vzdychol a snažil sa sformulovať čo 
najkratšiu odpoveď, pretože po ťažkom dni 
na poli sa mu nechcelo rozprávať. ,,Je pút-
nická sezóna, od jari vraj putujú a potom 
pred zimou, keď je to už nebezpečné, chodia 
vykladať svoje údajné objavy a zážitky 
naivným zbohatlíkom, čo potrebujú roz-
právky,“ vysvetlil mu znechutene. Nuž niet 
sa čomu diviť, Gasto uznával jedine tvrdú 
prácu a nohami bol vždy pri zemi. Chlap-
covi sa však pútnici veľmi páčili. Voči nud-
nej každodennej rutine ponúkali fantastické 
príbehy, niečo vznešenejšie na premýšľanie. 
A chlapec nad tým veru neustále rozmýšľal. 
Vo svojej jednoduchej mysli si dooko-
la premietal vlastné predstavy čarovna, 
čo čakalo za horami. To ho spravilo ešte 
menej zhovorčivým a aj pri práci bol veľmi 
roztržitý, čím si pred otcom ani trochu 
neprilepšil. Vôbec mu, chudákovi, nena-
padlo, že by to predsa len mohlo byť všetko 
trošku prifarbené. Sám seba videl kráčať 
po ceste nikam, a predsa niekam prísť. 
Na to nebolo treba ani talent, ani peniaze... 
Už len to vedieť podať tak, aby si jeho príbeh 

ktosi doslova kúpil. Aspoň to mu došlo. 
No nie natoľko, aby to videl ako prekážku. 

  A tak za tých pár ušetrených drobných 
z kúpy rýb si vždy vypočul aspoň krátke pov-
iedky. Každý rok sa nevedel dočkať prvého 
snehu, ktorý znamenal, že sa u nich začnú 
objavovať a potom zase miznúť pútnici. Pút-
nikov síce ubúdalo, ale dopyt po ich príbe-
hoch stále stúpal. To chlapca utvrdzovalo 
v tom, že aj on sa musí stať jedným z nich.
  Ťažko povedať, čo ho nakoniec presvedčilo. 
Počas jedného z prvých jarných večerov 
stál v otvorených dverách pred pohľadmi 
svojej rodiny. Mesačné svetlo sa mu pre-
pletalo pomedzi čierne vlasy a dopadalo 
na otcovu tvár. V jeho čiernych očiach, 
podobných chlapcovým, sa nezračili takmer 
žiadne emócie. Bol zmierený so životom 
a všetkým, čo mu prinesie. ,,Stanem sa pút-
nikom,“ oznámil rodine s iskrou v očiach 
a s drobným úsmevom. Gasto sa ani nepohol. 
Dalo by sa povedať, že ani jeho myšlienky. 
Jediné čo mu vŕtalo v hlave, bolo pomysle-
nie na to, že on, vytrvalý odporca pútnikov 
(šarlatánov, ktorí si na živobytie nevedia 
zarobiť poctivo), bude a zároveň nebude mať 
jedného pod svojou strechou. ,,Ako myslíš, 
chlapče,“ posledné slovo zvlášť zdôraz-
nil. Hoci bol už nejaký ten piatok dospelý, 
neprestávali ho tak oslovovať kvôli jeho 
miernej duševnej zaostalosti a dávali mu to 
aj jasne najavo. ,,Ale už nie ako môj syn.“ 
S Pútnikom, aby sme boli úctiví, ani nep-
ohlo. Teda, trápilo ho iba, kde tú noc prespí. 

   
Ach, rodisko mrazivých sŕdc, 
Minoan.

....pokračovanie nabudúce





„Možno sa taká narodila...         možno je to...“
Skoro každá žena, ktorá sa ráno zobudí, vie, že jej prvé kroky budú viesť do kúpeľne, kde 
možno stihne rýchlu sprchu, hygienu úst a, samozrejme, líčenie. Je jej jedno, či príde ne-
skoro, len nech dobre vyzerá. No, ako to všetky poznáme, vždy keď sa nám to najmenej 
hodí – väčšinou, keď sa ponáhľame – nič sa nám nedarí; make-up máme aj na novej blúzke, 

obočie jedno horšie ako druhé a špirála je aj na nose.... Tak, ako vyzerať úžasne?

Tvár
  Pred nanášaním toho správneho make-upu si vždy 
treba tvár aspoň opláchnuť. Samotný (tekutý) ma-
ke-up treba nanášať štetcom ako prvý, no nie v hru-
bých vrstvách. Dnes je veľmi trendy aj kontúrovanie 
a ak ste o tom ešte nepočuli, prišli ste o veľa. Cieľom 
je zdokonaliť lícne kosti a tvár urobiť prirodzenejšou. 
Tmavší (práškový) make-up nanesiete pomocou štetca 
na spomínané lícne kosti, môžete aj vrchnú časť čela 
a sánky. Potom ho treba roztrieť štetcom dostratena.
  Každá žena má iný tvar tváre: hranatý, okrúhly, 
oválny alebo srdcový a iný typ pokožky: mastnú, su-
chú alebo zmiešanú, preto je veľmi ťažké hovoriť 
vo všeobecnosti. No pre všetky platí, že večer si tre-
ba tvár dôkladne vyčistiť. Môžete tak urobiť odličo-
vacími vodami alebo vodou a obyčajným uterákom. 

Oči
  Ak sa mužov spýtate, čo si na ženách 
všimnú ako prvé, 99% z nich povie oči. 
Tie o nás prezrádzajú všetko. To, akú 
máme náladu, ako sa cítime, či aký sme 
dnes mali deň. Je jedno, akú farbu oči 
máte, obyčajnou čiernou špirálou nikdy 
nič nepokazíte. Avšak, ak sa vám páči 
niečo elegantnejšie, je tu ešte linka, ktorá 
sa dáva na spodnú časť vrchného viečka 
a ťahá sa šikmo hore (no nie príliš, aby ste 
nevyzerali ako Kleopatra). Čierna linka sa 
pri väčšom oku môže dať aj dovnútra oka, 
a to na spodné, ale aj na vrchné vnútro oka.

Ústa
  Určite každá žena túži mať neodolateľné 
plné pery. Ako to docieliť? Najčastejšou 
chybou pri líčení pier je nevhodne zvolená 
farba rúžu – buď je príliš svetlá, a tak vaše 
ústa úplne zaniknú, alebo je tak výrazná, 
že vyzeráte ako klaun. Naším veľkým trá-
pením je určite aj to, že nám rúž alebo lesk 
na perách vydrží veľmi krátku dobu. Jed-
ným zo spôsobov ako dosiahnuť pravý opak 
je, že predtým, ako si pery budete maľovať, 
na ne nanesiete jemnú vrstvu make-upu.



Viktória Vargová
foto internet

„Možno sa taká narodila...         možno je to...“

Tvár
  Pred nanášaním toho správneho make-upu si vždy 
treba tvár aspoň opláchnuť. Samotný (tekutý) ma-
ke-up treba nanášať štetcom ako prvý, no nie v hru-
bých vrstvách. Dnes je veľmi trendy aj kontúrovanie 
a ak ste o tom ešte nepočuli, prišli ste o veľa. Cieľom 
je zdokonaliť lícne kosti a tvár urobiť prirodzenejšou. 
Tmavší (práškový) make-up nanesiete pomocou štetca 
na spomínané lícne kosti, môžete aj vrchnú časť čela 
a sánky. Potom ho treba roztrieť štetcom dostratena.
  Každá žena má iný tvar tváre: hranatý, okrúhly, 
oválny alebo srdcový a iný typ pokožky: mastnú, su-
chú alebo zmiešanú, preto je veľmi ťažké hovoriť 
vo všeobecnosti. No pre všetky platí, že večer si tre-
ba tvár dôkladne vyčistiť. Môžete tak urobiť odličo-
vacími vodami alebo vodou a obyčajným uterákom. 

Obočie
  Tak ako tvár, aj tvar obočia má každá žena 
iný. Ak máte obočie riedke a dokresľujete 
si ho ceruzkou na obočie, nemala by byť 
tmavšia viac ako o odtieň od vašich vlasov. 
Ak ho máte hrubšie, je to len dobre. Obočie 
by malo mať váš pôvodný tvar, jediné čo mô-
žete a mali by ste robiť, je trhať si ho. Nikdy 
si netrhajte horné chĺpky, iba tie spodné 
a chĺpky medzi pravým a ľavým obočím...

Ústa
  Určite každá žena túži mať neodolateľné 
plné pery. Ako to docieliť? Najčastejšou 
chybou pri líčení pier je nevhodne zvolená 
farba rúžu – buď je príliš svetlá, a tak vaše 
ústa úplne zaniknú, alebo je tak výrazná, 
že vyzeráte ako klaun. Naším veľkým trá-
pením je určite aj to, že nám rúž alebo lesk 
na perách vydrží veľmi krátku dobu. Jed-
ným zo spôsobov ako dosiahnuť pravý opak 
je, že predtým, ako si pery budete maľovať, 
na ne nanesiete jemnú vrstvu make-upu.



 Niet sa čomu diviť,
že pančuchy odjakživa ne-
vyzerali tak, ako ich pozná-
me dnes. Od staroveku poriad-
ne ,,dospeli“. Vtedy si Rimania 
a Gréci nohy a chodidlá obaľo-
vali bandážami z kože a z ľanu, 
neskôr z nich zošívali ponožky. 
Plietli ich iba Egypťania. Celý stre-
dovek sa pančuchy väčšinou šili
z látok a z kože. Samotné pletené 
pančuchy sa objavili až v 16. storo-
čí . A čo je pre nás možno nepred-
staviteľné, nosili ich výhradne 
muži. Vtedy boli totiž vypraco-
vané nohy veľmi atraktívne, a tak 
ich chceli dať poriadne na obdiv.

  Pančuchy šité z látok definitív-
ne vyšli z módy až koncom 18. 
storočia. Do objavu pletacieho 
stroja sa plietli ručne. Až kon-
com 19. storočia sa objavili ple-
tacie stroje, ktoré uplietli pančuchy 
v celku. Práve v tomto storočí sa 
trend definitívne otočil a pančuchy 
už prislúchali len ženám. Mate-
riály však neboli dosť elastické, 
preto pančuchy nepriliehali tak 
dobre ako zošívané. Tento prob-
lém vyriešili až nové materiály 
v 20. rokoch minulého storočia - 
umelý hodváb. O dokonalú pri-
liehavosť pančúch sa postaral až 
novoobjavený nylon v roku 1939. 

Vďaka tomu boli zošívané 
pančuchy na trhu nahrade-

né bezšvovými. Do začiat-
ku 60. rokov držali pančuchy 
na nohe podväzkové pásy, no
s príchodom minisukní sa 
zrodili pančuchové nohavice.

  Viac by vás však možno za-
ujímalo, ako sa im darí dnes. 
Najznámejším druhom pančúch 

sú práve pančuchy a silonky. 
Mnohé ženy ich považujú ako 

nutnú súčasť ,,outfitu“, pri kto-
rom sú odhalené nohy, hlavne,
ak sa jedná o spoločenskú udalosť. 
Slúžiť môžu aj ako pestrý dopl-
nok. Dôkazom toho je najnovší 
módny trend z tejto oblasti, tzv. 
ombré pančuchy. Ich ceny sú po-
merne vysoké, pod 30€ ich snáď 

ani nenájdete. Pre mnohé z nás je 
to príliš veľká investícia vzhľadom
na risk, že pri ich nosení sa nám 

kdesi zachytia a z drahej parády nič 
nebude. Preto internetom kolujú rôzne 
jednoduché návody, ako si takéto pan-

čuchy vyhotoviť doma a takmer zadarmo.

Veľký návrat v pančuchovom sve-
te zažívajú ,,mriežkované silonky“. 
To sú tie, čo vyzerajú ako rybárska sieť. 
Svoje využitie si našli napríklad na za-
plnenie dier v roztrhaných rifliach 
v mestskom štýle. No každému ,,out-

fitu“ určite dodajú nádych odvážnosti.

Pančuchy 
a ich príbuzenstvo
V čase, keď na nás z každej strany ktosi tlačí, núti nás vyjadrovať sa, rozhor-
čovať, či možno až  hádať sa, prinášam vám tému úplne jednoduchú, nad kto-
rou ani nie je potrebné zamýšľať sa. Užite si svoju bezstarostnú chvíľku!



Terézia Bariová
foto internet

  Veľmi zaujímavá je spolupráca pre-
dajcu pančuchového sortimentu, ženám 
dobre známeho Beponu, so slovenskou 
šperkárkou Petrou Toth, ktorá vo svo-
jej tvorbe používa pôvodné slovenské 
ornamenty. Z tejto „kolaborácie“ vznik-
lo sedem zmyselných dizajnov, ktoré 
vyzdvihujú krásu slovenskej ženy a kul-
túry. Kolekcia uzrela svetlá obchodov 
v novembri tohto roku, no nakoľko to bola 
limitovaná edícia a ceny boli pomerne prija-
teľné (od 19-25€), sú beznádejne vypredané.

   Pančuchám sú blízke legíny. Ako sa hovo-
rí, v tomto sa ľudia delia len na dve skupiny. 
Tí, ktorí legíny dávajú na úroveň nohavíc 
a tí, ktorí ich prirovnávajú k silonkám. 
Oproti pančuchám sú zvyčajne hrubšie, ne-
spraví sa na nich očko a ani cez ne nevidno 
nič, čo netreba. Väčšinou sa nosia ku dlh-
ším tričkám, kardiganom či krátkym šatám, 
no osvedčili sa aj pri športe. V tejto oblasti 
sa najnovšie tešia obľube kožené legíny.
 Kratším typom sú ďalej nadkolienky, kto-
ré v poslednej dobe tiež zažívajú ,,boom“. 
Väčšinou sa im teší mladá generácia, 
lebo tento trend sa odráža od školskej 
uniformy. No je v tom aj čosi rafinova-
nejšie. V kombinácii so sukňou s vyšším 
pásom nohy opticky predĺžia a zoštíhlia. 
A vôbec nemusia byť len čierne. Zaujmú 
aj bordové alebo aj netradičné vyšívané.

 A nakoniec najkratšou odrodou sú po-
nožky. Niektorí ich berú len ako povin-
nú výbavu, a tak nejdú ďalej ako po biele 
a čierne, poprípade veľmi tmavomodré. 
No dvaja Švédi to poňali úplne inak. 
Ako sami hovoria, chceli šíriť šťastie ob-
rátením každodennej nevyhnutnosti na fa-
rebný, kreatívny a kvalitný doplnok. Teraz 
sú ich ponožky známe pod menom Happy 
Socks (Šťastné ponožky). Sú skutočne jedi-

nečné a kvalite zodpovedá aj cena 9€ za pár.
  Ponožkovým svetom sa šíri zvláštny trend-
transparentné ponožky so vzorom. Možno je 
to odpoveď na módu z topánkového sveta,   kde 
momentálne tiež letia transparentné materiá-
ly. No väčšinou ich nosia len tí viac odvážni.

 A čo vy, sú pre vás vyššiespomenuté ele-
menty len nutnosťou? Dávate na jednodu-
chosť a neutrálnosť, či v nich hľadáte spes-a neutrálnosť, či v nich hľadáte spes-
trenie?



  Veru, mrzký večer to bol. Také škaredé 
počasie hádam ani stará mať nezažili. Nuž, 
čo iné nám, parobkom, ostávalo, než zájsť
do krčmy a pri rezkej muzike si zahrať par-
tičku kariet. Len čo sme vošli dnu, ani po-
hárik sme si nestihli dať, už sa strhla hádka.

  To vám bolo tak. V kútiku si sedel taký 
šuhaj jeden, až potom sme sa dozvedeli,
že to  bol šor Niko – na nás, mamľasov,
ako nás moja mamka prezývali, to bola veru 
vysoká spoločnosť. Pri ňom vám sedelo,
no čo tu budeme okolo horúcej kaše chodiť, 
švárne dievča, Katica. Veď sme ani hrať po-
riadne nemohli, lebo stále sme po nej len oč-
kom hádzali. No ale poďme k podstate veci. 
Do hostinca vám tu zrazu vtrhla šora Anzula, 
mať toho Nika to bola. My sme sa ani nesta-

čili čudovať – ako keby chmára tam došla.
Hneď na Nika spustila, že Katica je nie 
pre neho, lebo on z takej nóbl spoločnos-
ti, smotánky pochádza. Že vraj nejaká ze-
mianka Dorica by lepšia pre neho bola, než 
voľajaká sedliačka, dcéra Mateho Beraca.
Veď i slepý musí vidieť, že sa k sebe nehodia 
a ich láska sa nemôže naplniť aj preto, že po-
chádzajú z rozličných vrstiev. Nuž, nepohod-
li sa veru, až ich museli z hostinca vykázať.

 Tu zrazu sa k nám prihovoril Maco 
Mlieč, reku, či sa k nám do partie pridať 
nemôže. My sme, samozrejme, súhlasi-
li. Bol to dobrý chlap, pracovitý, len ako-
si páchol, ale to sme si po chvíli privykli.
Od vedľajšieho stola sme počuli len samú sa-
mochválu, aj to neviem, či bola vôbec prav-

Nezvyčajné stretnutie



Matej Rešetár
foto internet

divá. Nuž som sa obzrel, aby som videl, kto 
to také hlúposti trepe. Veru, ani som nebol 
prekvapený. Bol to sám Aduš, chválenkár, 
že väčšieho pod nebom niet. Azda len zopár 
klebiet, čo pri tom stole zazneli, malo hlavu 
a pätu. Že vraj Zuzanka Hraškovie sa utopi-
la a Miškova žena, Hanka, sa vraj pomiatla
od toho okamihu, o ktorom nikomu nie je 
do reči.

  Hej, a viete vy, kto tam ešte onoho ve-
čera bol? No skúste uhádnuť! Apolienin 
otec, zase ožratý jak prasa. Aj do nás si 
začínal, aj do krčmára, no, našťastie, od-
išiel mu rozum z toľkej pálenky a zaspal 
v kúte na zemi. Zato Ťapákovci sa ne-
zapreli a ani dnes do hostinca neprišli.

  Už sme sa aj pomaly poberali, keď tu 
prišla môjho spoluhráča v kartách mamka 
zháňať. Nikto jej inak nepovie ako mam-
ka Pôstková. Nuž sme sa teda z krčmy ti-
cho vytratili a išli sme si každý po svojom.

Veru,
 mrzký večer to bol.



Účastník šiestich majstrovstiev sveta, troch 
olympijských hier. V NHL odohral 16 se-
zón v tíme Ottawy, St. Louis, Minnesoty, 
Los Angeles a Vancouveru. Skvelý spoloč-
ník, hráč, otec, manžel, ale predovšetkým 
človek s veľkým srdcom. Taký bol náš 
hokejový boh a kapitán Pavol Demitra.

Mal byť z neho futbalista
  Pavol pochádzal zo športovej rodiny, 
a preto už jeho drobné kroky smerovali 
po stopách otca, ktorý hrával dlhé roky li-
gový futbal. Malého kučeravého chlapca 
však kopanie do lopty omrzelo vo chví-
li, keď ho v jednom zápase tréner poslal 
do hry až na druhý polčas. Vtedy si pove-
dal, že zahodí kopačky a obuje si radšej 
korčule. Aj keď mal talent na všetko, ho-
kej sa pre neho stal láskou na prvý pohľad. 
S odstupom času však sám Pavol povedal, 
že keby neexistoval hokej, bol by futbalista.

Niekde nastal skrat
  Demitra rýchlo napredoval a jeho talent 
nemohol ďalej unikať iným klubom, pre-
to prestúpil do Dukly Trenčín vo veku 18 
rokov. Nezdržal sa tam dlho, pretože o rok 
už cestoval do kanadského Quebecu, aby 
si splnil sen hrať v najvyššej hokejovej 
lige sveta. Nováčikovský draft sa však stal
pre neho nočnou morou, keď po siedmich 
hodinách, strávených čakaním v hale, stále 
nepočul svoje meno. Bol zaradený ako de-
viaty najlepší Európan a na niečo také nebol 
pripravený. Keď už stratil posledné nervy, 
pobral sa preč zo štadióna. Pri východe 
však naňho zavolali, aby sa vrátil, pretože 
v tej chvíli ho draftovala Ottawa. Neskôr 
sa zistilo, že naozaj nastala chyba a na De-
mitru sa zabudlo. To ho ale posunulo vpred 
a chcel všetkým ukázať, že sa v ňom mýlili.

Od škodovky 120 po Aston Martin 
DBS
  O „Demovi“ bolo známe, že miloval rých-
le autá, za ktoré vedel utratiť aj desaťtisíce 
eur. Už odmalička bol zbláznený do špor-
tiakov a sníval, že sa na nich raz bude môcť 
voziť. Posledný model, na ktorom sa vozil, 
bolo auto značky Aston Martin DBS, ktoré 
sa mu zapáčilo počas pozerania bondoviek. 
Čo si zaumienil, toho sa držal. Na tátoša 
čakal takmer rok, pretože išlo o limitova-
nú edíciu a na svete bolo vyrobených iba 
okolo 500 kusov. „Vysolil“ zaň asi 300-ti-
síc eur a bol jeho pýchou. Jazdu si skôr vy-
chutnával, ako by mal šľapať len na plyn. 
Niekedy však svoje „lásky“ aj prevetral 
na letisku v Trenčíne spolu s Gáboríkom 
či Hossom, aby zistil, „koľko vytiahnu“.

Číslo 38



Takmer nič ho nezastavilo 
  Ak išlo o reprezentáciu, Paľo dokázal ísť 
aj cez mŕvtoly. Na MS 2003 vo Fínsku na-
stúpil aj napriek nedoliečenej zlomenine 
prsta a vybojoval Slovensku brondzovú 
medailu. Na ZOH v Turíne mu nešťastne 
odrazený puk rozbil nos a očnicový oblúk. 
„Nemôžete hrať s jedným okom,“ to bolo 
povzdychnutie Demitru, ktorý smutne od-
chádzal z olympiády. Zranenie mu prinieslo 
komplikácie. Dlho dobre nevidel a vyra-
dilo ho to z hernej pohody. Bála sa o neho
aj manželka Majka, ktorá tvrdila, že hoci mal 
už trikrát zlomenú čeľusť, zranený chrbát a 
operované ľavé rameno, nikdy to nebolo 
také vážne. Demitra vždy hovoril, že každé 
zranenie ho posúva vpred, lebo na sebe musí 
viac pracovať, aby sa znova dostal na ľad.

Legendárne číslo 
  Prvýkrát si číslo 38 obliekol v drese farmár-
skeho klubu Grand Rapids Griffins, ktoré za-
menil za svoje staré číslo 78, pretože mu ne-
chcelo priniesť šťastie. K tomu sa dostal iba 
náhodou, keď nezrozumiteľnou angličtinou 
vyslovoval číslo 74, čo bolo koncové číslo 
jeho roku narodenia. 38-čka mu zrejme sa-
dla a s ňou sa začali meniť aj iné záležitosti.
Škoda, že sa jeho príbeh neskončil tak, ako by 
si každý prial, ale to vystihuje jeho myšlienka: 

„Život je príliš krátky na to, aby sme 
si v ňom jeden druhému nerobili ra-

dosť.“ (Pavol Demitra) 

Česť jeho pamiatke! 

Katarína Szalonová
foto internet





Terézia Bariová
kresba P. Vašková

Vojna je konflikt medzi štátmi, organizá-
ciami alebo väčšími skupinami ľudí, pri-
čom je pre tento konflikt charakteristické 
použitie násilia alebo fyzickej sily medzi 
bojujúcimi stranami. Typickým rysom voj-
ny je fakt, že zúčastnené strany sú presved-
čené, že použitie vojenskej sily je jedinou 
možnosťou, ako riešiť vzájomné spory...

   Najväčšie utrpenie človeku prináša-
li už od nepamäti vojny. Takmer za dva a pol 
tisícročia vraj ešte nenastal deň, kedy by sa 
nikde na zemi nebojovalo. Ani jeden jediný 
deň celosvetového mieru počas tisícok rokov. 
Zaskočilo vás to, zdeprimovalo či zhnusilo? 
   Vravíte si, ako môžu byť ľudia takí 
zlí? A ako je to v našom živote? Sú vôbec 
dni, keď sa s nikým nepohádame, na niko-
ho sa nepohneváme? Akokoľvek by sme 
si chceli rázne odpovedať nie, nemôžeme. 
A pritom aj hádky sú v medziľudských 
vzťahoch ako vojna. Obe strany majú po-
cit, že jedinou možnosťou, ako riešiť spo-
ry, sú silné slová a zvýšený hlas. Niektorí 
však majú moc a iní nie. Tí si to riešia len 
medzi sebou. No tí s mocou si potrpia na 
veľkoplošnom riešení - vojnou. A para-
doxne tým netrpia oni, ale obyčajní ľudia.

„Ty musíš byť zmenou, kto-
rú chceš vidieť vo svete.“
    Ghandi

 Som gymnazistka a mám pocit, že 
ani ja, ani moji spolužiaci to nedokážeme 
ovplyvniť, a preto sa nás to netýka. No to 
isté si myslel aj Paul Bäumer a jeho spolu-
žiaci v knihe Na západe nič nové. A potom 
„prišla“ vojna. Boli v maturitnom ročníku, 

no namiesto maturity narukovali na vojnu. 
Zažívali hrôzy, aké si my ani nedokážeme a 
ani nechceme predstaviť. Napokon, keď už  
všetci jeho kamaráti padli, zomiera aj Paul a 
napriek tomu z rozhlasu pokojne znie veta: 
,,Na západe nič nové.“ Ale veď predsa zo-
mrel človek! Všetci túto správu odsúdia. A 
čo urobíme dnes my, keď v rádiu počujeme, 
že zas a znova bol kdesi teroristický útok 
s počtom obetí presahujúcim niekoľko de-
siatok? Nič. Veď čo by sme aj mohli, však?

Zdá sa, že sme násilím, nie-
len tým reálnym, ale aj fik-
tívnym, priam obkolesení.
   Nebyť necitliví, zaslepení... Byť empatic-
kí. Začať od seba, to môže každý. A uvedo-
miť si, že máme šťastie, lebo môžeme po-
kojne zaspávať, máme strechu nad hlavou, 
máme čo jesť, pitná voda nám tečie priamo 
z kohútika... Hovorí sa, že človek si začne 
vážiť to, čo má, až keď to stratí. Chráňme 
si náš mier a vedzme, že aj malá kvapka 
tvorí oceán a aj malá vlna dokáže rozhý-
bať more. Nenarúšajme ani náš „mier“ vo 
vzťahoch. Hoci sa to možno nezdá, zakladá 
sa na ňom všetko ostatné -  naše myslenie, 
naše konanie. Nekonajme v hneve a s horú-
cou hlavou. Sme ľudia. Tak buďme ľudskí.

„Otec a matka majú mno-
ho práce a nemajú na dieťa 
čas... toto sú veci, ktoré ni-
čia mier.“

Matka Tereza

Chráňme si ho ako 
oko v hlave



Na zdravie!
Ó, víno naše predrahé,

v tebe všetka múdrosť je.
Pri tebe aj dychovka ako symfónia znie

a každá žena hneď krásna je.
Ty ma do neba povznášaš,
omamnou vôňou opájaš.

Tvoja vôňa je ako z ruže kvet,
lepšieho nápoja na zemi už niet.

Vďaka Bohu za teba,
za chuť, čo na jazyku sa rozplýva.

In vino veritas a na zdravie!

 Na zdravie! Tak tieto slová môže-Na zdravie! Tak tieto slová môže-
me často počuť pri rôznych príleži-
tostiach. Pije sa naozaj na zdravie? 
Obávam sa, že lekári by tvrdili opak.
  Alkohol využíval človek od jeho ob-
javenia. Ujala sa ho už antická me-
dicína, Hippokrates, Avicena a ďalší 
lekári staroveku. Prinášal úľavu po úra-
zoch, poraneniach aj pri iných chorobách. 
V bežnom živote nahrádzal nedostatok po-
travy, dával zabudnúť na nedostatky života,
na úmornú prácu... Zlepšoval náladu, zbli-
žoval rodiny, prispieval k riešeniu prob-
lémov i ku kolektívnym radovánkam.

  Podmanivú moc liehových nápojov vyu-
žívali a zneužívali najrôznejší šamani, má-
govia, vládcovia... Macedónska kronika 
Alexandra Veľkého opisuje verejné zápo-
lenie desiatok priebojníkov v pití alkoholu
a pravdivo uvádza aj ich smrť o niekoľko dní. 

 Pilo sa za čias Kukučína, Tajovského.
I náš človek popíja bohatiersky. V prieme-
re vypije Slovák 13 litrov čistého alko-
holu ročne, vo svete je to asi šesť litrov. 
Poukázali na to nedávne štatistiky Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO). „Z toho 
46 percent tvoria destiláty, 30 percent pivo



Lukáš Simočko
foto internet

a 18 percent víno,“ povedal na tlačovej kon-
ferencii Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra 
pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ)
v Bratislave. Muž skonzumuje v priemere 
20,5 litra a žena 6,1 litra ročne. Abstinuje 
tu asi 29 percent mužov a 39 percent žien. 
Niekto vypije menej, iný si dopraje viac,
no priemerné čísla poukazujú, že pitie al-
koholu je u nás naozaj veľmi populárnym 
športom s tendenciou klesajúceho veku. 
Najhoršie je pitie u mladistvých, pretože 
si oveľa ľahšie dokážu zvyknúť na veľké 
množstvá alkoholu a často to končí i otravou.

  Ťažko si predstaviť, ako trpia deti, kto-
rých rodičia prepadnú alkoholu. Nejde len
o to, že sa zväčša za svojich alkoholovo 
závislých rodičov hanbia, sú utiahnutí, 
majú málo priateľov, ale oveľa horšie je, 
že mnohé z nich žijú v ustavičnom strachu
pred bitkou, v horšom prípade aj pred týraním
zo strany rodičov. Tí v alkoholickom opoje-
ní strácajú všetky zábrany a pocit zodpoved-
nosti. Navyše hrozí, že prostredie, v ktorom 
sa nachádzajú, plné i prázdne fľaše, sa nega-
tívne odrazí na vzťahu detí k alkoholu, kto-
rému napokon často sami podľahnú. Niek-
torí rodičia si dokonca nevedia predstaviť 
deň bez alkoholu. Nečudo, že pri mnohých 
dopravných nehodách sa ukáže ako „vin-
ník“ vysoké promile alkoholu v krvi šoféra.

  Ťažko si predstaviť, ako trpia deti, kto-
rých rodičia prepadnú alkoholu. Nejde len 
o to, že sa zväčša za svojich alkoholovo zá-
vislých rodičov hanbia, sú utiahnutí, majú 
málo priateľov, ale oveľa horšie je, že mno-
hé z nich žijú v ustavičnom strachu pred 
bitkou, v horšom prípade aj pred týraním

zo strany rodičov. Tí v alkoholickom opo-
jení strácajú všetky zábrany a pocit zodpo-
vednosti. Navyše hrozí, že prostredie, v kto-
rom sa nachádzajú, plné i prázdne fľaše, sa 
negatívne odrazí na vzťahu detí k alkoholu,
ktorému napokon často sami podľahnú.
Niektorí rodičia si dokonca nevedia pred-
staviť deň bez alkoholu. Nečudo, že pri 
mnohých dopravných nehodách sa ukáže 
ako „vinník“ vysoké promile alkoholu v 
krvi šoféra. Podľa mňa patrí alkohol me-
dzi najzákernejšie drogy, pretože sa člove-
ka zmocňuje nebadane, krok za krokom.
Ktosi raz povedal:
„Prestať piť je to najľahšie na svete. Sám 
som to vyskúšal najmenej stokrát.....“ 
Skutočne, prestať piť je veľmi jednodu-
ché, no nezačať znovu, je oveľa ťažšie.



redakčná rada
foto Terézia Bariová

Na hodine chémie p. uč. Vavrová: „Píšte 
len to, čo neviete.“
Lukáš: „Veď taký hrubý zošit nemám.“

p. uč. Bruniková: „Kto vymyslel kom-
pas?“
Matúš: „ Kompasus.“

p. uč. Guteková na fyzike: „Z čoho vy-
chádzame pri odvodzovaní?“
Miro: „Zo zošita.“

Lukáš na chémii: „Miro, ty máš hnojivové 
účinky. Všetko čoho sa chytíš, pohnojíš.“

Matúš číta rovnicu H2SO4 (kyselina síro-
vá): „Síran vodnatý.“

p. kaplán: „Kto sa prvý dozvedel o naro-
dení Ježiša?“
Miro: „Panna Mária.“

p. uč. Čižmárová: „Čo je anakrúza?“
Lukáš: „Zaklínadlo.“

Viky sa pýta: „ Koľko mal rokov?“
p. kaplán: „Keď zomrel?”
Lucka: „A keď sa narodil?“

Gardošiny



 



 


