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,,Pokiaľ nebudú ľudia uvedomelí, nedokážu 
sa vzbúriť a pokým sa nevzbúria, nemôžu 
byť uvedomelí.“
„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť 
– kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

Otroci z Mjamarska lovili celý deň, pili 
prevarenú morskú vodu. Ak nepracovali 
dosť rýchlo, boli bičovaní chvostmi z rají 
a večer ich dokonca zatvárali do klietok, 
aby sa náhodou nepokúsili o útek.
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Na koberčeku
ffJedno volebné obdobie končí, druhé 
začína. Je čas hodnotiť, rekapitulovať. 
Aj preto sme na chvíľu zašli za našou 
pani riaditeľkou RNDr. Adrianou Ba-
riovou a položili sme jej niekoľko zve-
davých otázok. Tu sú jej odpovede.

Na riaditeľskej stoličke „sedíte“ 
už päť rokov.  Čo zahŕňa práca 
riaditeľa školy?
  Fúúú, ťažká otázka. Keďže naša škola v 
sebe združuje štyri organizačné zložky (MŠ, 
ZŠ, ZUŠ, G)  práce je veľa a je rôznorodá. 
V prvom rade je veľmi dôležité zosúladiť 
prácu týchto zložiek. Musí to byť kvalitný 
štvortaktný motor, nesmie to nikde škrípať. 
Aj keď sa zdá, že každá zložka funguje sa-
mostatne, sme spolu v jednom priestore a v 
čase. Nesmieme do seba narážať, nesmie-
me sa obmedzovať. Každá akcia musí byť 
dobre odkonzultovaná. Vediem dlhé a časté 

rozhovory so svojimi zástupcami, aby som 
ich prácu vedela usmerniť. Napríklad taká 
maličkosť, ako je školská jedáleň. V ško-
le je 400 stravníkov a málokto chce čakať
v rade na obed. Preto sme tento rok vyskú-
šali gymnazistom skrátiť poslednú prestáv-
ku na 5 minút, aby mohli chodiť na obed 
o 5 minút skôr. Na konci školského roka 
budeme prehodnocovať, či to bol dobrý 
krok. Denne je takýchto výziev veľmi veľa.

   Práca riaditeľa znamená aj veľa dokumen-
tov, ktoré od nás vyžadujú inštitúcie, ako Mi-
nisterstvo školstva či Odbor školstva mesta 
Košice, úrad práce, náš zriaďovateľ Arci-
biskupský úrad... v nemalej miere je to aj 
práca na projektoch, výsledkom ktorých sú 
asistenti učiteľov, nové pomôcky v labora-
tóriách, tablety,  výmena okien a maľovanie.

Povráva sa, že ostanete riaditeľ-
kou aj v ďalšom volebnom ob-
dobí. Aké sú vaše plány s našou 
školou? Čo by ste chceli vylepšiť?
   Áno, je to tak. Moja päťročnica sa tento
rok zavŕšila, preto bolo vyhlásené nové
výberové konanie. Spolu s riaditeľom 
končia svoje funkčné obdobia aj zástup-
covia. Každý z nás zvažuje, čo ďalej. Ja 
som sa už rozhodla, že to ešte skúsim.  
Ako to bude so zástupcami, bude jasné 
až koncom školského roka. Samozrejme, 
idem do novej etapy aj s množstvom plá-
nov. Niektoré sú len logickým pokračo-
vaním už načatých vecí, iné sú smelšie. 
fffSvoje plány delím na vonkajšie
a vnútorné. Vonkajšie sa týkajú priestorov 
budovy školy. Budova školy je 30-ročná



a už nezodpovedá moderným trendom 
vzdelávania. Po oprave strechy sme sa 
pustili do výmeny okien. Bola by som 
veľmi rada, keby sa v priebehu nasledujú-
cich piatich rokov podarilo vymeniť okná 
vo všetkých triedach. Plánujeme úpravu 
vstupnej chodby s jedálňou. Pre študentov 
gymnázia uvažujeme o letnej terase v átriu 

školy, kde by mohli tráviť čas obeda alebo 
prestávok. Rada by som oplotila celú školu 
od jedálne až po plot na Čordákovej ulici, 
aby sme zabránili parkovaniu áut na škol-
skom pozemku a prespávaniu bezdomovcov 
pri zadnom vchode školy. V pláne je už dva 
roky aj oprava plochy pred školou, len sa 
to doteraz z rôznych príčin nepodarilo zre-
alizovať. Vnútorné plány sa týkajú vzdelá-
vania. Od nového školského roka ponúka-
me pre záujemcov rozšírené vyučovanie 
programovania. Plánujeme spoluprácu s fir-
mou NESS. Odborníci z tejto firmy by mali 

u nás od septembra učiť programovanie.
   Mám aj smelšie plány, vízie, niečo, čo 
musí človek mať pred sebou, aby sa mal
o čo snažiť. K takým odvážnym snom patrí 
napríklad lezecká stena pre študentov školy
a výstavba podkrovia, kde by mohli vzniknúť 
zaujímavé priestory pre triedy gymnázia ale-
bo umeleckej školy. Plánov je naozaj veľa.

Bolo za posledných pár rokov viac 
úsmevných chvíľ alebo stresujú-
cich, priam smutných?
  Na začiatku bolo veľa stresujúcich dní. 
Zopárkrát vybehol stres tak vysoko, že na-
koniec vznikli komické situácie. Raz som sa 
veľmi ponáhľala, dopoludnia som naraz rie-
šila niekoľko vecí a zároveň aj popoludňaj-
šiu poradu so svojimi zástupcami. Rozhodla 
som sa, že im pošlem mailom program pora-
dy, o ktorom by počas dňa  pouvažovali, aby 
popoludňajšia porada prebehla rýchlejšie. 



Email s programom som však neposlala zá-
stupcom, ale jednému pánovi do Bratislavy, 
s ktorým som mala otvorenú komunikáciu. 
Poňal to veľmi vtipne, odpísal mi, že mi veľ-
mi pekne ďakuje za pozvanie, ale že prav-
depodobne nestihne prísť z Bratislavy načas 
:). Schuti som sa zasmiala a uvedomila si, 
že musím spomaliť. Smutný deň bol len je-
den, keď mi pred troma rokmi zomrel otec.

Naša škola má štyri zložky a vy ich 
riadite. Prezradíte nám, ako všet-
ko časovo zvládate?
fffMyslím, že na túto otázku som už odpo-
vedala. Je to celý organizačný tím, spolu-
práca so zástupcami, denná komunikácia. 
Máme dlhé porady, aby sme nezabudli ani 
na najmenší detail. Je veľmi dôležité, ako si 
určíme priority. Občas sa nám stane, že si na 
porade vedenia program presne nastavíme a 
myslíme, že to bude fajn. Potom však príde 
niekto z učiteľov a upozorní nás, že sme pri 
plánovaní na niečo zabudli. Vtedy narýchlo 
prehodíme výhybku, ale detaily už nestíha-
me upraviť a dotiahnuť. Stane sa, že niekde 
nastane kolízia. Jeden učiteľ má byť v dvoch 
triedach naraz, v niektorej triede učiteľ 
zase chýba, vytvorí sa dlhý rad na obede...

A čo rodina? Dokážete vždy zosú-
ladiť vaše pracovné povinnosti s 
povinnosťami matky štyroch detí 
a manželky? 
   Túto otázku by mali asi zodpovedať oni. 
Ja si, samozrejme, myslím, že všetko super 
stíham :). Ráno ideme všetci spolu autom z 
domu, niektorí ešte dospávajú, iní sa men-
tálne pripravujú na začatý deň. Zvykneme sa 
spolu pomodliť desiatok ruženca aj za naše 
duchovne adoptované nenarodené deti. Po-
čas dňa si každý plní svoje povinnosti, po-
poludní sa stretávame a najčastejšie ideme 

spolu autom domov. Cesta nám zaberie pri-
bližne polhodinu, počas ktorej sa rozpráva-
me, kto mal aký deň. Keď prídeme domov, 
plním si bežné povinnosti mamy: periem, 
chystám večeru, učím sa s najmladšou dcé-
rou a rozmýšľam nad končiacim dňom... Ve-
čierka okolo 23.30 hod., budíček 5.30 hod..

Všetci vieme, že bývate v neďa-
lekej dedine Buzica. Komplikuje 
vám každodenné cestovanie život?
fffMne ani veľmi nie. Skôr našim deťom, 
ktoré by asi chceli byť častejšie v meste. 
Hlavne v piatok a v sobotu večer. Dochá-
dzanie nie je komplikované, využívame ho 
na rozhovory. Naša dedina je pokojná, okolo 
nás sú lúky a pasienky, susedia majú kravy. 
Je tu ticho, ktoré pracujúci človek potrebu-
je na oddych. Chápem však, že našim de-



ťom chýba pulzujúci mestský život. Zvyk-
nú si požičať auto a vyraziť za priateľmi.

Ako ste spokojná s kolektívom 
učiteľov? Spĺňajú vaše predstavy 
dobrých pedagógov? 
  To je vážna otázka. Rýchlo sa meniaca
doba kladie na učiteľov nové nároky. Terajší 
študenti sa narodili do inej doby, v akej sme 
vyrastali my. Ich zdrojom informácií je inter-
net, pre nás to boli knihy. Keďže aj učitelia 
sú len ľudia, niektorí rýchlejšie, iní pomalšie 
zvládajú zmeny. Otázka je, kto je dobrý uči-
teľ a aký by mal byť dnešný učiteľ. Pedagóg 
musí byť v prvom rade odborník, ale musí 
vedieť aj študenta zaujať. Musí byť sám za-
pálený, aby zapálil aj iných pre svoj predmet. 
  My učitelia si občas myslíme, že máme 
„patent“ na rozum. Zdá sa nám, že presne 
vieme, kde by sa daný mladý človek mal po-
sunúť. Realita je však iná, študent vidí svo-
ju cestu inak. Učiteľ sa musí rozhodnúť, či 
bude rešpektovať voľbu študenta, alebo mu 
bude denne pripomínať, že sa mýli vo svo-

jich úsudkoch. I Boh nám dennodenne ponú-
ka svoju cestu, ale rešpektuje našu slobodnú 
vôľu. Učiteľ dnešnej doby musí byť viac ko-
učom, niekým, kto študenta vedie počas štú-
dia. Na hodine musí šikovných žiakov ťahať 
ďalej, slabších povzbudzovať a motivovať. 
Pedagóg súčasnosti sprevádza, podáva ruku, 
je empatický, tolerantný neposudzuje, nepo-
užíva iróniu. Žiaci by zase mali menej veriť 
neovereným zdrojom informácií a mali by 
sa naučiť kriticky myslieť. Ísť veciam na 
koreň, neuspokojiť sa s povrchným pozna-
ním. S našimi učiteľmi vedieme rozhovory 
o nových trendoch vo vzdelávaní, pozývame 
si odborníkov, zvažujeme i nový hodnotiaci 
systém. Verím, že nový školský rok prine-
sie niečo nové z našej „školskej kuchyne“.
Ktoré novinky na našej škole, 
vzniknuté v čase vášho „riaditeľo-
vania“, by ste vyzdvihli? Na čo ste 
na našej škole najviac pyšná?
   Mám veľmi rada našu školu, každého jed-
ného človeka, ktorý do nej patrí. Som hrdá 
na našich absolventov i na súčasných žiakov. 



Veľmi sa teším, že sa podarilo vybudovať 
štyri oddelenia materskej školy. Nebolo to 
jednoduché, museli sme vziať pôžičku, ktorú 
onedlho splatíme. Bolo však dôležité zachy-
tiť demografický trend. Vybudovanie mater-
skej školy pomohlo našej základnej škole. 
Mám radosť, že už štyri roky pracuje na na-
šej škole aj ZUŠ. Ani to nebolo jednoduché 
a je stále spojené s materiálnymi i finančný-
mi otázkami. Vybudovanie kaplnky, nových 
tried, už spomínané opravy – všetko ma veľ-
mi teší. Najviac som pyšná na zameranie na-
šej školy. Na jej ducha, neopakovateľnú at-
mosféru pokoja a dobra. Som hrdá na to, že 
môžeme ľudom ukázať, že aj v tejto rýchlej 
dobe, na malom priestore, sa žije živá viera. 

A čo gymnazisti? Aj oni sa určite 
menia a majú vyššie nároky. Ako 
ich zvládate plniť?
   Žiaci i rodičia sú stále náročnejší. Doba z 
nás robí konzumentov. Na nič nemáme čas, 

všetko treba robiť rýchlo – rýchlo ráno vstať, 
rýchlo pribehnúť do školy, rýchlo prijať in-
formácie, rýchlo sa najesť, rýchlo utekať 
na popoludňajšie aktivity, rýchlo domov... 
proste rýchlo a zbesilo. Už aj učitelia po 
chodbách takmer bežia. Stále máme pocit, 
že nič nestíhame, sme zavalení množstvom 
informácií. Myslím, že aj  zvyšujúce sa ná-
roky študentov i rodičov sú práve nároky na 
náš čas. Čas, ktorý sme ochotní dať tomu 
druhému bez strachu, že o niečo prichádza-
me. Myslím, že v dnešnej dobe sme všetci 
stále on - line  a bojíme sa byť off - line. Je 
potrebné, aby sme sa opäť vrátili na začiatok 
a pozreli sa na priority, hodnoty života i na-
šej školy. Nakoniec zistíme, že to, čo je naj-
dôležitejšie, sú vzťahy založené na dôvere.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a praje-
me veľa síl a úspechov.

Už mám občiansky

Viktória Vargová
foto GKM



redakčná rada
foto GKM

Už mám občiansky
  Zdá sa to neuveriteľné, ale naše gymná-
zium oslavuje už pätnáste narodeniny. Do-
stalo teda „občiansky preukaz“ a len tri 
roky ho delia od dospelosti. Prvýkrát otvo-
rilo svoje brány študentom v školskom roku 
2002/2003. Dnes sú už z jeho absolventov 
úspešní lekári, právnici, inžinieri, podnikate-
lia... Z množstva ich blahoželaní vyberáme:

  Mám pocit, akoby to bolo iba nedávno, 
čo sme zasadli do lavíc 1. A, na vtedy ešte 
málo známom novom gymnáziu, v priesto-
roch budovy Základnej školy na Drábovej 
ulici. Štúdium sa vďaka kolektívu študen-
tov a pedagógov stalo príjemnou súčasťou 
každodenných dní, aj keď si človek naplno 
uvedomí význam frazémy „zlaté študentské 
časy” až po rokoch, keď s nostalgiou spomí-
na na  nezabudnuteľnú a krásnu etapu živo-
ta. Napriek tomu, že od ukončenia štúdia na 
Gymnáziu sv. košických mučeníkov uply-
nulo viac než 11 rokov, priebežne sledujem 
dianie na škole a teším sa z toho, že už nemá 
prívlastky „neznáme” či „nové”, ale môže 
sa pýšiť úspechmi talentovaných študentov 
i výbornými vzdelávacími výsledkami, za 
ktoré si zaslúžia úctu a pochvalu neúnavní 
pedagógovia. Do ďalších rokov želám náš-
mu gymnáziu veľa úspechov, úctivých a 
snaživých študentov, chápavých a ústreto-

vých pedagógov a v neposlednom rade po-
žehnanie zhora, bez ktorého by bola námaha 
márnou. Dvíham pomyselný pohár s prípit-
kom na zdravie všetkých, ktorí pomohli 
našej škole „dospieť“ na kvalitné, známe a 
konkurencieschopné gymnázium.“ 

Mgr. Tomáš Herman, právnik

  „Môjmu“ gymnáziu k jeho 15. narode-
ninám prajem všetko najlepšie. Až keď 
človek „odíde do sveta“, si uvedomí, čo 
pre neho vzdelanie, vzťahy a takéto vzác-
ne prostredie znamenali. Želám mu ešte 
veľa dobrých študentov, učiteľom mno-
ho síl a trpezlivosti pri budovaní ško-
ly, na ktorú človek asi nikdy nezabudne.   

Mgr. Antónia Juhásová, absolventka
 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

  
   Gymnáziu sv. košických mučeníkov pra-
jem, samozrejme, iba veľa úspechov, dob-
rých študentov, ktorí budú plní elánu a chuti 
do života. Učiteľom prajem veľa energie, aby 
ju dokázali spolu s vedomosťami odovzdať 
svojim študentom a ukázať im správny smer. 
Hlavne však gymnáziu ako celku prajem, aby 
dokázalo svojich študentov čo najlepšie pri-
praviť na život a inšpirovať k tomu, čo chcú 
v živote dokázať. Všetko najlepšie GKM! :)

Šimon Javornický,  študent VŠ



Zo snehu do blata
  Aj túto zimu sa na našej škole tradične organizoval lyžiarsky výcvik, ktorým by si mal 
prejsť každý správny mučeník. Tentoraz boli tými šťastnými prváci. No nemenej tradič-
ným ako samotný kurz, je aj naše typické zimné počasie. Opäť sa vyznamenalo. Aj keď 
snehu nebolo, o zážitky nebola núdza. Aspoň takto nám atmosféru priblížili naši najmladší.

Paťa Petrušová:
  Lyžiarsky zájazd sme si naozaj užili. Najlep-
ší zážitok, na ktorý nezabudnem, je moja jazda 
dolu svahom, ktorá sa  skončila v lese. Všetkým 
bolo už od začiatku jasné, že nie som najlep-
ší lyžiar, ale toto asi nikto nečakal. Dúfam, že 
v budúcnosti bude viac takýchto super akcií.

Tibor Szalona:
  Som rád, že som na našom lyžiar-
skom výcviku nechýbal. „Srandy“ sme 
si užili vyše hlavy na svahu i mimo 
neho. Vivat Vernár! Vivat lyžovačka!

Verča Ničová:
  Na lyžiarskom sme zažili veľa zábavy, zlepšili 
sme sa v lyžovaní a aj napriek niekoľkým  pádom 
sme vytrvali do konca a poriadne sme si to užili. 
Ostatné triedy nám pokojne môžu závidieť, preto-
že  sme prežili úžasný týždeň na lyžiach aj bez nich.



Terézia Bariová
foto GKM

Zo snehu do blata
Maťo Bača:
fffNezabudnuteľný lyžiarsky. Bolo super, 
aj keď sneh bol len na svahu. Bavili sme 
sa a škoda len, že sme tam boli tak krátko.

Samo Korem:
fffRaz oboma, inokedy iba jednou nohou 
na svahu, ale vždy s úsmevom na tvári. 
Niektorí vyskúšali  zemskú príťažlivosť, 
iní urobili pokroky v lyžovaní. Bolo výbor-
ne. Škoda, že všetko sa raz musí skončiť.

Justína Korpesiová:
  Bolo tam krásne a každému odporú-
čam zúčastniť sa tejto skvelej akcie. 
Prežijete nezabudnuteľné chvíle so spo-
lužiakmi  a hlavne sa naučíte  lyžovať. 
P.S. Najlepšie sú pády na svahu :)

   Prvákom ďakujeme za to, že sa s nami podelili o svoje pocity a my sa pri ich čítaní už 
teraz nevieme dočkať chvíle, keď opäť napadne sneh a zavládne neopakovateľná atmosféra 
„lyžiarskeho“.



Dnes vám tu zábavu
hráme, hej!

 Každoročne sa na našom gymnáziu opakuje mnoho akcií, ktoré majú hlbo-
ko zapustené korene. Či už je to lyžiarsky výcvik, noc v škole alebo výlety do 
hlavných miest. Ples k ním však nikdy nepatril. Minulý rok sa to však zmeni-
lo. Zaviedli sme novú tradíciu a musím konštatovať, že veľmi úspešne. Už vla-
ni bola latka nasadená vysoko, no tento rok sa ju podarilo ešte aj preskočiť.

Ples sa začal milým
privítaním a nežné

pohlavie bolo obdarené
krásnou ružou.

Večer otvorili
tanečníčky

írskych tancov
so svojím

vystúpením.



Naše choreografie možno neboli premyslené,
no užívali sme si ich viac než dosť.

Jedného tanečného kola sa ujali aj Takáčovci a zahrali nám na ľdovú nôtu. 



Nechýbalo skvelé jedlo, bohatá tombola a dobrý DJ.

Zábava gradovala a dospelí sa bavili minimál-
ne tak dobre ako študenti.



Na plese sa vyskytla aj nová „atrakcia“- fotokabínka, ktorú si 
všetci veľmi rýchlo obľúbili a počas večera na ňu stáli dlhé rady.

Do najbližšieho plesu ubehne síce ešte nejaký ten piatok, no nám v hlave už 
teraz prebiehajú rôzne predstavy, čo nás čaká nabudúce. Veľmi sa tešíme!



  Žurnalistka, ktorá za svoje reportáže zís-
kala Pulitzerovu cenu, nám porozprávala o 
svojich zážitkoch a skúsenostiach, aké po-
čas svojho „novinárčenia” zažila. Ako však 
môže zasiahnuť obyčajná žurnalistka do 
politickej, sociálnej a 
psychologickej sféry 
naraz?ffJednoducho 
tak, ako sama pove-
dala:ff„Nepozerajte 
sa na veci povrchne, 
ale skúmajte ich viac 
do hĺbky. Žurnalis-
tika dokáže zachraňovať životy.” Tým sa 
riadila aj ona a jej tím s ďalšími troma re-
portérkami. Pri návšteve ostrovov v Thaj-
sku, kde mali urobiť len malú reportáž, si 
všimli, že nejde o jednorazovú udalosť. 

Videli stovky rybárov zapriahnutých na 
lodiach, ktorí celý deň len lovili obrovské 
množstvo rýb (približne 7 miliárd rýb roč-
ne), aby ich potom mohli odovzdať spo-
ločnostiam, ktoré ich vyvážali do sveta..

aOtroci, ktorí na lo-
diach pracovali, boli 
papierovo Thajčania, 
ale v skutočnosti po-
chádzali z rôznych 
krajín, najčastejšie z 
Mjarmarska. Naláka-

li ich na prácu s dobrou plácou, ale hneď, 
keď prekročili hranice, im odobrali dokla-
dy a privlastnili si ich ako svoj majetok. A 
tak ľudia idúci s nádejou, že niečo zarobia 
pre svoje rodiny, uviazli v neľudských pod-

   Otrok (knižne rab) je osobne neslobodný človek, ktorý je v úplnom neobmedzenom vlast-
níctve inej osoby, tzv. otrokára, spravidla ako pracovník. Komu by napadlo, že v dnešnom 
„modernom” svete 21. storočia sa môžeme stretnúť s takýmto človekom, ktorý pracuje ako 
ťažné zviera, bojí sa o svoj život, nemá práva, celý deň hladuje a je smädný? Takí sú dnešní 
otroci. Ťažko tomu uveriť, že práve v čase, keď už vieme odhaliť takmer každú záhadu, 
vyriešiť nejeden problém a zistiť hocičo pomocou rýchleho internetu, sa takáto vec vymkne 
spod kontroly a vyústi do veľkého problému. Našťastie sa vo svete nájdu ľudia, ktorým 
problémy druhých nie sú ľahostajné a usilujú sa im pomôcť. Takou je aj Martha Mendoza.

Martha Mendoza získala svo-
ju prvú Pulitzerovu cenu v roku 
2000 za odhalenie pozadia ma-
sakry v dedine No Gun Ri, kde 
v roku 1950 – na začiatku kó-
rejskej vojny – americkí voja-
ci povraždili stovky civilistov.



mienkach na niekoľko rokov. Lovili celý 
deň, pili prevarenú morskú vodu. Ak nepra-
covali dosť rýchlo, boli bičovaní a trestaní 
kapitánmi svojich lodí a večer ich zatvára-
li do klietok, aby sa náhodou nepokúsili o 
útek. „Nikdy tomu neuveríte,” sama Martha 
to opisovala ako niečo nepredstaviteľné. 
Ani ona tomu nechce-
la veriť, keď to vide-
la. Potrebovala zistiť 
podrobnosti, a preto sa 
vybrala za samotnými 
rybármi. Tí jej poskyt-
li informácie.  Báli 
sa však, že im kvôli 
tomu ublížia alebo ich 
aj zabijú. Preto kroky 
celého novinárskeho 
tímu museli byť opa-
trné a premyslené.

  Samotné spoločnos-
ti sa nechceli priznať 
k odberu rýb pochá-
dzajúcich z otrockej 
výroby, a preto celý 
tím prenasledoval štyri dni loď, aby zistil, 
kde ryby odnesie a kam ich potom vyvá-
žajú. Tajne zhotovovali fotografie, skrývali 
sa v aute pod plachtou, kde bolo 50 stup-
ňov, aby sa dozvedeli 
pravdu a mohli otro-
kom pomôcť. Oslo-
bodili viac ako 2000 
mužov, ktorí praco-
vali v otroctve ako 
rybári. To bol však len 
začiatok.dhChceli pokračovať a aj keď 
niektorých otrokov už oslobodili, vede-
li, že sú ďalší, ktorí potrebujú pomoc.

aMartha Mendoza posunula hra-
nice investigatívnej žurnalistiky. 

Všetkých zaujala fascinujúcim 
žurnalistickým príbehom – spo-
lu s ďalšími troma kolegyňami 
priniesli sériu šokujúcich re-
portáží o novodobom otroctve v 
thajskom krevetovom priemysle.

aaThajský krevetový priemysel - továr-
ne plné ľudí rôzneho veku, pracujúcich 16 
hodín denne pri lúpaní kreviet v studenej 
vode. Identifikovaní len podľa čísel, mená 

nemali. Bez prob-
lémov aj menším, 
ktorí nedosiahli na 
výrobný pás, podlo-
žili stolček pod nohy, 
aby náhodou nepre-
stali pracovať. Samo-

zrejme, za krevety, ktoré boli exportované 
do Európy a do Kanady, mali dodávatelia 
dobre zaplatené, ale ľuďom, ktorí si to „od-
makali“ zaplatili (ak vôbec) smiešne ha-
liere. Vďaka tímu novinárov boli títo ľu-
dia oslobodení a dnes majú slušnú prácu.

Otroci z Mjamarska lovili celý 
deň, pili prevarenú morskú vodu. 
Ak nepracovali dosť rýchlo, boli 
bičovaní chvostmi z rají a večer 
ich dokonca zatvárali do klietok, 
aby sa náhodou nepokúsili o útek.



d  Martha sa zaoberala ešte mnohými krajina-
mi, kde je otroctvo „verejným tajomstvom“. 
Spomínala napríklad Bangladesh, kde deti 
spracúvajú kožu, ktorú potom odoberajú 
známe spoločnosti ako Deichman, Timber-
land, Michael Kors. Deti sa hrajú na kop-
coch pokrytých zhnitými zvyškami kože a 
pijú chemicky znečistenú vodu. Hrozné pod-
mienky na život. V Nepále odchádzajú kaž-
dý deň muži pracovať a na letisku sa s nimi 
lúči ich rodina. Denne sa tu vráti päť balíkov 

– rakiev s pozostatkami tých, ktorí zahynuli.

  Obchodovanie s ľuďmi sa vysky-
tuje takmer v každom kúte sveta, je 
však iba „verejným tajomstvom“. 
Všetci o tom vedia, ale nikto to ne-
rieši.  Vďaka reportážam noviná-
rov z Associated Press sa podarilo 
oslobodiť viac ako 2 000 otrokov...

  To je dnešný svet. Ale ľudia ako Martha 
Mendoza a jej tím sa ho snažia urobiť lep-
ším. „Netušili sme, že to dotiahneme až tak 
ďaleko,” vyjadrila sa. Aj jej malé krôčiky 
viedli k veľkým objavom. Všetci vidíme, že 
sa dejú hrozné veci, ale občas sa nad nimi 
aj pozastavme a urobme, čo je v našich si-
lách, aby sme  odstránili aspoň časť zla.

Katarína Szalonová
foto GKM, internet



Aj tak sme stále frajeri

fff„Dokázali sme to!“ Presne tieto slová 
sme si my, členovia redakčnej rady Quo 
vadis, povedali, keď nám v marci priš-
la pozvánka do Zvolena na Štúrovo pero, 
ktoré sa malo uskutočniť 28. a 29. apríla 
2017. Celoročné fotenie, písanie článkov a 
zháňanie informácií sa vyplatilo. Náš ča-
sopis to nie je len niekoľko zopnutých a 
vytlačených strán, ktoré hodíte do zásuvky 
a otvoríte ju raz za rok. Radostné chvíle 
začal striedať stres a hlavou nám prebeh-
li otázky: „Odviedli sme dostatočne tvr-
dú a dobrú prácu? Nebude na náš časopis 
adresovanej viac kritiky ako pochvaly?“

  Na tejto akcii mladých žurnalistov a gra-
fikov spoznáte nesmierne množstvo zau-
jímavých ľudí – redaktorov, moderátorov, 
spisovateľov, kameramanov, ale aj obyčajne 
neobyčajných študentov, ktorí, tak ako vy, 
túžia byť tými najlepšími. Porotcovia aj 
tohto roku zhodnotili úroveň jednotlivých 
príspevkov, poskytli odporúčania a rady na 
skvalitnenie tvorby školských časopisov a 
žurnalistických žánrov. Nechýbala ani káva, 

ktorej vôňu sme zacítili hneď po príchode 
do knižnice, a keďže nám ju k raňajkám 
nedali, naše prvé kroky smerovali k stánku 
Julius Meinl. Káva bola zadarmo, respek-
tíve za básničku. Rýchlo sme nakopli naše 
rozospaté mozgy,  pretože bez chutnej kávy 
sa deň nemôže ani začať. Vošli sme prvýkrát 
do miestnosti a už sme len oči vyvaľovali. 
1,2,3,4,....200. Miestnosť sa hneď zrána zača-
la plniť študentmi a známymi osobnosťami.



Tento rok tu zavítali: 
Henrich Krejča – šéfredaktor a riaditeľ 
Centra spravodajstva a publicistiky Televí-
zie Markíza
Pavla Mašková – špecialistka grantových 
programov Nadácie Slovenskej sporiteľne
prof. PhDr. Andrej Tušer PhD. – predse-
da Čestného predsedníctva Štúrovho pera
doc. PhDr. Ján Sand PhD. – člen Čestného 
predsedníctva Štúrovho pera
Ferdinand Tisovič – člen Sekcie pre žurna-
listiku a novinársku fotografiu Literárneho 
fondu 
Ing. Jaroslav Stehlík – zástupca primátor-
ky mesta Zvolen
Ing. Jozef Pinka – predseda Občianskeho 
spoločenstva Štúrov Zvolen
Mgr. Zuzana Štelbaská – spisovateľ-
ka a šéfdramaturgička relácie Reflex
PhDr. Pavol Vitko –  hlavný štát-
ny radca a šéfredaktor časopisu Obrana
Mgr. Lukáš Diko – šéfredaktor spra-
vodajstva, publicistiky a športu RTVS
Mgr. Patrik Herman – moderátor, redak-
tor a tohtoročný hlavný hosť (spolu s ním 
prišli aj ďalší siedmi... jeho OTO- via :)).

  V absolútnom poradí hlavných cien zís-
kal časopis Quo vadis 3. miesto, a tak si 
nielen udržal minuloročnú úroveň, ale 
dokonca sa zlepšil a dostal sa na špičku 
najlepších stredoškolských slovenských 
časopisov. (Vitko nás ohodnotil  piatimi 
jednotkami. Sme skromne spokojní :)).

 Cena Nadácie Slovenskej sporiteľne
Nadácia Slovenskej sporiteľne hodnotila 
v rámci Štúrovho pera 2017 dvadsaťjeden 
stredoškolských časopisov. Na základe roz-
hodnutia odbornej poroty  nadácia udelila 
nášmu časopisu ďalšie ocenenie – 2. miesto 
a odborníci zhodnotili: „Tento študentský 
občasník nás prevedie študentským rozpoč-

tom. Oboznámi študentov s možnosťami, 
ako získať peniaze, či už formou štipendií, 
brigádami, osobnej iniciatívy alebo štu-
dentskej pôžičky. Naviguje ich, ako dobre 
riadiť svoje osobné peniaze a ako využí-
vať pri tom aj svoj „sedliacky“ rozum.“

  Čo porotcov v tomto ročníku netešilo? 
Napríklad to, že vlani bolo v tejto kategórii 
81 časopisov a teraz „iba“ 73. S takýmito 
vlnami sme sa už stretli a veríme, že je to 
sínusoida, ktorá pôjde opäť smerom hore. 
Vážime si ústretovú a obetavú prácu peda-
gógov z pozadia časopisov, ktorí sa stretá-
vajú so silnejšími alebo slabšími generá-
ciami študentov, majúcich nielen talent, ale 
aj ochotu venovať sa novinárskej tvorbe.



Viktrória Vargová
foto GKM

fffŠtúrovo pero je predovšetkým stret-
nutie ľudí s podobnými záujmami a 
ambíciami, je to výmena skúseností
a vedomostí a až niekde v pozadí súťaž.

  Vyhodnotenie skončilo a  my sme sa za-
čali rozchádzať. Jedni odchádzali sklama-
ní, druhí nasadali do áut šťastní a iní so 
slzami v očiach. No všetci sme odchádzali
s niečím spoločným – so skvelým pocitom, 
že sme sa niečo naučili, s krásnymi spo-
mienkami a niektorí aj s novými priateľ-
mi. My, nová rada – nová generácia, sme 
pochopili, že ak držíme za jeden koniec 
dlhého, naozaj dlhého lana, dokážeme to. 
Tento rok sme to dokázali na našom prvom, 
no snáď nie poslednom Štúrovom pere.



Spokojnosť na obidvoch
  Erasmus+ je program, ktorý podporuje 
aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prí-
pravy, práce s mládežou i športu. Pôvodný 
program Erasmus začal svoje pôsobenie 
v roku 1987. Za toto obdobie sa progra-
mu zúčastnilo viac ako 9 miliónov osôb. 

    V priebehu vývoja sa program segmento-
val na viaceré časti (v školskom prostredí bol 
známy pod názvom Comenius) no v posled-
ných rokoch došlo k zjednoteniu a ustáleniu 
názvu Erasmus+. V roku 2017 teda oslavuje-
me 30. výročie tohto podporného programu. 
V rámci jubilea sa organizujú konferencie 
a semináre v Bruseli i v rámci jednotlivých 
krajín EÚ. Program Erasmus+ umožňuje 
aj vzdelávanie dospelých a mobility peda-
gógov na rôznych stupňoch vzdelávania. 

   Aj pedagógovia našej školy mali mož-
nosť v priebehu posledných dvoch ro-
kov uskutočniť spolu 19 mobilít a par-
ticipovať na štruktúrovaných kurzoch v 
rôznych krajinách. Spokojnosť bola na 
obidvoch stranách. Netešili sa len učite-
lia, ale aj my, žiaci. Učitelia sa vzdelávali 
a my sme si užili trochu voľna bez nich. :)

Pani učiteľka Kmecová bola
v Prahe v Čechách:
    ,,Skvelý kurz, v ktorom som sa dozve-
dela veľa nových informácií o tvorivých 
metódach vo výučbe anglického jazyka. 
Bola som v malej skupine s dvomi uči-
teľkami AJ z Grécka a zo Španielska, s 
ktorými som veľa komunikovala o práci 
v škole a o školskom systéme v ich kraji-
nách. Prepájali sme prvky klasického uče-

nia sa jazyka so zaujímavými metódami. 
Školenie bolo pre mňa určite veľkým prí-
nosom, pretože mi ukázalo nové možnosti, 
ako urobiť vyučovaciu hodinu pútavou.“

Lisabon v Portugalsku si vybrala pani 
učiteľka Krajňáková:  
   ,,Hlavnými témami tohto kurzu bola kva-
lita vzdelávania, tímová práca pre kvalitu 
a rozvojové projekty v škole. Mala som 
možnosť porovnať školské systémy, kon-
cepcie a programy vzdelávania v rôznych 
krajinách Európskej únie, analyzovať ne-
dostatky a podeliť sa o problémy, hľadať 
ich príčiny a následne aj funkčné riešenia. 
Zlepšili sa moje jazykové kompetencie – 
komunikovalo sa v anglickom jazyku.“

V Lisabone v Portugalsku boli nabrať 
skúsenosti aj pani učiteľky Čižmáro-
vá a Škorvánková: 
    „Kurz bol výbornou platformou na po-
chopenie koučingu, na získanie nástrojov 

stranách



ku koučovaniu a na porozumenie zmys-
luplnosti využitia koučingu v škole, v biz-
nise i v súkromí. Poskytol nám podnetný 
tréning, ako pristupovať k riešeniu situ-
ácií, ktoré nastanú v pracovných kolek-
tívoch. Cvičenia boli veľkým prínosom 
nielen z metodického hľadiska, ale aj z 
hľadiska sebapoznania a sebavedomia.“

Oxfordom v Anglicku sa túlali pani 
učiteľky Šoltisová, Augustínová a 
Guteková:
    ,,Oxford je univerzitné mesto známe na 
celom svete. V rámci projektu Erasmus+ 
sme ho navštívili aj my, aby sme sa obohatili 
o nové vyučovacie metódy, zaujímavé fakty 
o Veľkej Británii a zdokonalili v angličtine. 
Školenia prebiehali na jazykovej škole a pra-
covali sme v malých medzinárodných sku-
pinkách pod vedením anglických lektorov.“

Pán zástupca Koščo bol v Londýne v 
Anglicku:
   „ Cieľom štruktúrovaného kurzu bolo po-
silnenie jazykových zručností pedagógov 
nevyučujúcich anglický jazyk. Kurz trval 
päť dní a bol úzko spätý s cieľom  projektu 
Diverzita.“

Navštívil aj Helsinky vo Fínsku: 
   „Účelom tohto kurzu bolo predstaviť 
participantom fínsky vzdelávací model s 
jeho výsledkami, poukázať na špecifiká, 
odlišnosti fínskeho vzdelávania od nášho. 
Inšpirujúcou príležitosťou bola návšte-
va rôznych vzdelávacích inštitúcií (zá-
kladnej školy, strednej všeobecnej školy, 
strednej odbornej školy, špeciálnych tried, 
tried, kde boli začlenení migranti...).“ 

Aby  toho nebolo málo, zavítal aj do 
Tenerife v Španiesku:

 „ Obsah a ciele seminára korešpondovali s 
projektovým zámerom projektu a prispeli ku 
zlepšeniu kompetencií pedagógov i žiakov 
ako aj  k rozšíreniu obzoru o európskych 
projektoch. Poďakovanie patrí Národnej 
agentúre programu Erasmus+ za korekt-
ný a vecný prístup pri realizácii projektu.“

Pani učiteľka Palková si zašla do Val-
letty na Maltu:                                                          

fff,,Týždeň, ktorý som strávila na Malte, 
bol síce krátky, ale mne to stačilo. Mala 
som čas naplno sa venovať štúdiu toho, 
čo ma baví - zoznámila som sa s novými 
aplikáciami a ich praktickým využitím na 
hodinách, oprášila svoje jazykové znalosti 
a absolvovala svoj prvý let lietadlom. Aj 
keď sme večer ešte museli zapnúť počítač, 
aby sme dokončili to, čo sme nestihli, po-
obedia patrili Malte. Škola ponúkala výle-
ty s vynikajúcimi sprievodcami a my sme 
využili tri z nich. A stáli naozaj za to.“

stranách

Terézia Bariová
foto GKM



   Študentská hymna, maturitné tablo, slávn-
ostné príhovory, ďakovné slová, úsme-
vy, slzy, objatia, stisky rúk... Aj taký bol 
piatok 19. máj 2017. Naši maturanti sa 
definitívne rozlúčili so školou a odišli 
na akademický týždeň. Maturita – for-
malita. Je to naozaj tak? Aj to sme sa 
pýtali našich kamarátov, maturantov:

1. S akými pocitmi odchádzaš zo školy?
2. Chcel by si sa vymeniť s prvákmi?
3. Aký bol tvoj kolektív?
4. Prežíval si veľký stres počas písom-
ných maturitných skúšok?
5. Čo považuješ na maturite za najne-
príjemnejšie?
6. Mal si vysokú školu vybratú už dlh-
šie, alebo si sa rozhodol na poslednú 
chvíľu?
7. Na ktorý najvtipnejší zážitok si bu-
deš najviac spomínať?

Tu sú ich odpovede:
1. Odchádzam s veľmi smutnými pocitmi, 
pretože mi budú chýbať učitelia a skvelý 
kolektív.
2. Určite áno, čakalo by nás veľa nových 
projektov, kiežby som si to mohol zopako-
vať znovu. S rovnakou triednou a s rovna-
kými učiteľmi.
3. Nás kolektív bol skvelý, vždy sme do-
kázali nájsť kompromis, dokázali sme sa 
zjednotiť, keď to bolo najviac potrebné a aj 
mimo školy spolu veľmi dobre vychádza-
me.
4. Nie. Bral som to ako nevyhnutnú vec a 
pristupoval som k tomu veľmi seriózne.
5. Ku všetkým predmetom mám veľký reš-

pekt, maturita závisí od toho, kto si akú 
otázku vytiahne a či mu sadne.
6. Vysokú školu som už mal vybratú v tre-
ťom ročníku, dovtedy mi nebolo jasné, čo 
chcem študovať.
7. Spomínam si na viacero humorných situ-
ácií, u nás v triede bolo vždy veľmi veselo.

Gabo Stoklas

1. Aj sa teším, aj mám obavy, čo bude ďalej. 
2. Nie, nechcel. Život je cesta, a preto treba 
v ňom napredovať a nevracať sa. 
3. Kolektív bol výborný, zažili sme kopec 
zábavy. 
4. Neprežíval som síce veľký stres, ale bol. 
5. To, že si človek uvedomí, ako rýchlo beží 
čas.  
6. Vysokú školu som si vybral na poslednú 
chvíľu. 
7. Nespomínam. 

Maťo Líška

1. Teším sa na skutočný život, doteraz to 
bolo len hranie sa na pieskovisku. Ale mu-
sím povedať, že mi budú chýbať tváre spo-
lužiakov, ktoré som dennodenne stretával. 
Možno mi neuveríte, ale budú mi chýbať aj 
učitelia - obzvlášť niektorí.
2. Určite by som nemenil, keďže, ako som 
hovoril, teším sa už na skutočný život.
3. Boli veľmi pekné i menej pekné chvíle, 
ale tie pekné prevyšovali.
4. Stres som neprežíval, skôr zodpoved-
nosť a pocit dokázať sebe samému, že na to 
mám.
5. Tri páry očí, ktoré sa na nás budú uprene 
pozerať :).
6. Som jeden z mála odvážnych, ktorý na 

... a život ide ďalej
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vysokú školu tento rok nepôjde. Namiesto 
toho mám jasný plán, ako na sebe pracovať 
- určite chcem cestovať a zdokonaľovať sa v 
jazykoch. Po roku sa možno situácia vykryš-
talizuje a aj ja zistím, kde je moje miesto a 
vysokú školu si urobím.
7. Vtipných zážitkov bolo veľa a je ťažké 
povedať, ktorý bol najvtipnejší. Neviem vy-
brať iba jeden, ale určite budem na všetky 
dlho spomínať.

Dominik Mazar

1. Veľmi sa teším na to, čo nové mi život 
prinesie. Som zvedavá na vysokú školu, ale 
teraz sa hlavne teším na vytúžené a najdlh-
šie študentské leto.
2. Určite nie, stredná škola bola fajn, ale na-
ozaj sa teším na to, čo bude ďalej.
3. Myslím si, že náš kolektív bol super. 
Trošku taký „zlepenec“ rôznych osobností, 
ale zvykli sme si na seba a bolo to fajn.
4. Stres som určite mala. Ale to je, samo-
zrejme, na mieste. Nie je to bežný test na 
vyučovacej hodine. Každý od vás očakáva 
slušný výkon. Rodičia, učitelia a napokon aj 
vy sami. 
5. Pre mňa je najnepríjemnejšie to, že máte 

možnosť vytiahnuť si len jednu otázku. A tá 
vám v danej chvíli nemusí „padnúť vhod“. 
Vždy sú témy, ktoré nemáte radi a tie, ktoré 
obľubujete. A stres zohrá tiež svoju úlohu. 
6. Vysokú školu som mala vybratú už takmer 
od polovice tretieho ročníka. Viem, čo by 
ma bavilo, aké mám schopnosti, a tak som 
sa vydala svojím smerom. 
7. Vtipných zážitkov sme mali mnoho. Pre 
mňa bol každý deň zážitok a vždy sa niečo 
prihodilo. Myslím si, že nie je možné vybrať 
si iba jednu situáciu zo štyroch rokov. Ale 
určite budem na všetko spomínať s úsme-
vom na tvári. 

Zuzka Matiová

1. Teším sa, lebo príde niečo nové.
2. Nikdy. 
3. Výborný.
4. Iba pri matematike.
5. Strach, že si vytiahnem práve tú najhoršiu 
otázku.
6. Mala som ju vybratú už dlhšie, iba som ju 
vždy brala ako nedosiahnuteľný cieľ.
7. Bolo ich veľa.

Gréta Hajduková
1. Prežil som tu krásnych trinásť rokov (ab-



Viktória Vargová
foto GKM

solvoval som tu aj základnú školu). Naša 
škola mi bude určite chýbať.
2. Kedykoľvek.
3. Ako jedna rodina.
4. Nie. Každá skúška je výzvou.
5. Netreba rozmýšľať nad nepríjemnosťami, 
treba byť silný a nebáť sa!
6. Vysokú školu som mal vybratú už dlhšie, 
smelo kráčam za svojím cieľom.
7. Zážitkov bolo mnoho, ale tie najlepšie zo-
stanú ukryté v mojich spomienkach.

Šimon Mesarč

1. Mám zmiešané pocity. Na jednej strane mi 
budú chýbať spolužiaci a niektorí učitelia, 
na druhej strane sa teším na nové výzvy.
2. Určite nie, štyri roky gymnázia stačili, 
treba sa posunúť ďalej.
3. Boli sme dobrá partia a zažili sme kopec 
zábavy.
4. Stres bol, ale dalo sa to zvládnuť.
5. Najviac sa obávam, že si vytiahnem zlú 
otázku, alebo dostanem „okno“. 
6. Zvažovala som viac alternatív, definitívne 
som sa rozhodla až vo štvrtom ročníku.
7. Zažili sme veľa vtipných situácií počas 
prestávok i počas výletov. Je ťažké vybrať 

jeden, ale určite na viaceré nikdy nezabud-
nem.

Lucka Dzuričková

1. Zo školy odchádzam s dobrým pocitom, 
že to mám konečne za sebou.
2. Určite by som si to s nimi nechcela vy-
meniť.
3. Náš kolektív bol skvelý. Všetci mi budú 
veľmi chýbať.
4. Stres bol, no určite menší, ako bude pri 
ústnej maturite.
5. Najnepríjemnejšou vecou na maturite je 
fakt, že nás ňou učitelia „strašia“ už od pr-
vého    ročníka.
6. Vysokú školu som si vybrala až vo štvr-
tom ročníku, no aj tak nie je mojím cieľom.
7. Najvtipnejšie zážitky boli vždy najmä na 
hodinách s pánom učiteľom Koščom. 

Sima Hegedušová

  Našim maturantom želáme šťastnú ruku 
pri ťahaní otázok, rýchle spájanie vedomostí
a ich následné využitie v podaní  bles-
kových odpovedí na otázky maturitnej 
komisie. Všetkým držíme palce a ďaku-
jeme za príjemný a úprimný rozhovor.



  Pod vedením pani učiteľky Čižmárovej 
sa z nás (aspoň na 15 minút) stali rečníci 
:). Je pravda, že nie každé vystúpenie bolo 
stopercentné, ale každý z nás rozprával o 
téme, ktorá ho zaujíma. Počas niekoľkých 
týždňov sa z nás stali manažéri, architek-
ti, záchranári, lekári, majitelia svetových 
firiem či dokonca kňazi. Prejavy prinies-
li množstvo nových a užitočných infor-
mácií, niektoré zas pobavili i dovolili si 
nám pochutiť na obľúbenej Coca-Cole.

   Vedeli sme, že hoci 
je rečnícky prejav 
výsledkom raciona-
lity a emocionality, 
pri jeho realizácii 
dominujúce miesto
a postavenie prináleží jazykovej zložke.
Uvedomovali sme si, že základnýmkritériom 
dobrého rečníckeho prejavu je jeho pôsobi-
vosť, presvedčivosť, pútavosť, príťažlivosť. 
Nezabudli sme preto na úpravu prostredia, 

na výslovnosť, na intenzitu hlasu či na tem-
po reči. Mysleli sme na prízvuk i na pauzy, 
nezanedbali sme ani svoj výzor či postoj.

fffSamotná príprava na vystúpenie pred 
spolužiakmi nebola jednoduchá. Niektorí 
si nacvičovali svoj prejav dlhšie, no boli 
medzi nami aj takí, ktorí to zvládli na po-
slednú chvíľu. Na vlastnej koži sme pocíti-
li, že vystupovanie pred publikom nie je až 
taká triviálna záležitosť, aj napriek tomu, že 

sme v tom publiku 
každého dobre po-
znali. Výber témy 
sa zo začiatku zdal 
ľahký, no neskôr 
sa stal asi naj-

tvrdším orieškom. Rozprávať o niečom 
štvrť hodiny bez toho, aby sme skĺzli do 
monotónneho monológu, ktorý by nu-
dil aj nás samých, bola ďalšia skúška 
ohňom. My sme ju predsa len zvládli!

Umelcom sa treba narodiť,

Reč je jednou z prvých činností, ktoré sa človek naučí. Je to nástroj komunikácie, ktorý 
používame pri riešení problémov, sporov alebo iných udalostí. Rozprávať vie každý z nás, 
no rečniť pred publikom zaujímavo a inteligentne, je nepochybne umením. Niektorí sa reč-
níkmi narodia, iní zas musia prejsť náročným procesom, ktorý zahŕňa všetko od udržania 
očného kontaktu po výber verbálnych i neverbálnych výrazových prostriedkov rečníckeho 
štýlu. Týmto procesom, ktorý je už po stáročia považovaný za kľúčový pre každého vzde-

laného človeka, sme museli prejsť aj my, žiaci 4. A triedy.

Rétorika prikazuje ctiť si partnera
v rozhovore či v diskusii – nízka

jazyková kultúra a povrchný prednes 
sú prejavmi neúcty voči nemu.



Gréta Hajduková
foto G. Hajduková  

  

Hodiny rétoriky nám dali možnosť pre-
cvičiť si jednu z najužitočnejších vecí, 
ktoré mladí, ambiciózni ľudia ako my ne-
raz využijú v budúcnosti. Zistili sme, že 
je čo zlepšovať, pretože nie každý dosta-
ne pri narodení do vienka dar rečniť. Tí, 
ktorí ho dostali, majú obrovské šťastie a 
môžu ďakovať Bohu. My ostatní sa mu-
síme inšpirovať húževnatosťou Demoste-
na*, pretože každé úsilie prináša ovocie.

Nakoniec, ako povedal Cice-
ro: „Umelcom sa treba narodiť, 
no rečníkom sa možno stať.“

*pozn. red.: Demostenes sa túžil stať dob-
rým rečníkom, aby pred súdom dosiahol 
vrátenie majetku, o ktorý ho obrali po-
ručníci. Mal však slabý hlas a problémy 
s dýchaním, a preto behával po pobreží 
a prekrikoval burácanie mora. Vkladal si 
ploské kamienky do úst, aby mal lepšiu vý-
slovnosť. Keď sa chcel zbaviť pre rečníka 
nepríjemného tiku - trhalo mu ramenom -, 
zavesil si meč na strom a postavil sa tak, 
že ho pri každom trhnutí meč zasiahol...

rečníkom sa možno stať

„Rečníctvo je veda, v ktorej sa ne-
podarí nič, čo nebolo vopred pre-

myslené."



Nech, Bože, dá, 
veď my na to

(NE)MÁME...
  Tak a je to tu. Máj - lásky čas. Ale čo tam 
po láske, veď predsa máj - majstrovstiev 
čas. Čas, keď si nedočkaví fanúšikovia po 
roku vyťahujú dresy, šály, vlajky a netrpez-
livo očakávajú svojich „hrdinov” na ľade, 
aby ich mohli povzbudzovať a fandiť im.

fffV poradí už 81. Majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji sa tento rok uskutočnili
v dvoch krajinách. Hostiteľmi bolo Nemecko 
(Kolín) a Francúzsko (Paríž). Maskotmi tur-
naja sa stali známe postavy Asterix a Obelix. 
Všetko bolo pripravené a každý čakal už len 
na príchod mužstiev. To naše sa ocitlo ten-
to rok v A skupine spolu s Ruskom, s USA, 
so Švédskom, s Nemeckom, s Lotyšskom, s 
Dánskom a s Talianskom. Na prvý pohľad 
silné tímy, ale verili sme, že aj my budeme 
silným súperom pre ostatných. Tréner Zde-
no Cíger a generálny manažér Róbert Švehla 
mali za úlohu zostaviť tím tých najlepších, 
zohrať ho a vymyslieť taktiku, ktorou by 
sme vedeli prekvapiť. Prišla však rana. Aj to 
málo hráčov hrajúcich v zámorí začalo po-
stupne odmietať pozvanie na MS z rôznych 
dôvodov. Nikto to nechcel počuť, ale po 21. 
ospravedlnení sa potvrdilo, že nebudeme 
mať hráča z najlepšej hokejovej ligy. Skla-
manie musela vystriedať odhodlanosť bojo-
vať za každú cenu. A tak sa aj „naši chlapci” 
pozbierali a verili sme, že na čele s kapitá-

nom Vladimírom Draveckým dokážu podať 
pekný výkon a pomýšľať aj na štvrťfinále.



Katarína Szalonová
foto internet

(NE)MÁME...
Spackaná hymna, neuznaný gól, 
päť minút do konca zápasu

fffPrvé vystúpenie nás čakalo proti húžev-
natým Talianom. Tí narobili našim problé-
my a nechýbalo veľa, boli by sme bez bo-
dového zisku. Ani za vydreté víťazstvo sme 
si však našu „Nad Tatrou sa blýska“ neza-
spievali, keďže organizátori pustili hymnu 
Slovinska. Tam sa na chlapcov prilepila 
smola a držala sa ich aj v ďalších zápasoch. 
V úvode stretnutia s Lotyšskom prišlo hneď 
vylúčenie jedného z našich deviatich debu-
tantov až do konca zápasu, potom neuznaný 
gól a nevyužité presilovky. Jednoducho to 
s nami išlo dolu vodou. Nestačili sme ani 
na Dánov či Nemcov, ktorých sme síce 
potrápili, ale získali sme len dva body. Po-
stup do vyraďovacej fázy sa vzdialil veľmi 
ďaleko, pretože nás čakali už len zápasy s 
favoritmi, kde sme mohli už iba prekvapiť.

Boj o štvrťfinále sa zmenil na boj 
o zotrvanie v A skupine

fffPo prehratom zápase s USA sa začala 
situácia vyostrovať. So štyrmi bodmi na 
konte to nebola žiadna sláva a predbehnúť 
nás mohli už len poslední v tabuľke, súpe-
ri z úvodného stretnutia -Taliani. Postup 
už nebol v našich rukách, keďže našich 

chlapcov čakal len zápas so Švédmi, ktorý 
hral v náš neprospech. Tak sa Slováci stali 
na 60 minút najlepšími kamarátmi Dánov, 
pretože len oni nás mohli „spasiť”. Po napí-
navom zápase to zvládli a Talianov poslali 
domov aj s dvoma gólmi. Málokto po dueli 
zalamoval rukami, že sme nepostúpili do 
štvrťfinále už štvrtýkrát za sebou. Každý 
bol rád, že sme zotrvali v skupine, aj keď s 
„odratými ušami” a nie vlastnou zásluhou.

Najhorší výsledok

  Slovensko sa na šampionáte umiestni-
lo na 14. priečke, čo je doposiaľ najhoršie 
umiestnenie, odkedy sme súčasťou „Áčka”. 
Tento výsledok rozprúdil veľkú debatu o 
tom, ako ďalej. Zodpovední na seba zača-
li hádzať vinu, pretože nevedeli, na koho 
sa majú vyhovoriť. Nech je za našu pre-
hru zodpovedný ktokoľvek, jedno je však 
isté. Zmeny musia prísť, lebo výsledky 
hovoria za všetko. Sám náš brankár po-
vedal, že nechýbala dravosť, ale kvalita. 

  MS 2017 boli zavŕšené výhrou „troch koru-
niek“, ktoré v dramatickom zápase po samo-
statných nájazdoch porazili obhajcov titulu 
Kanadu a zabránili im tak v skompletizova-
ní zlatého hetriku. Švédi sa mohli radovať 
zo svojho desiateho titulu majstra sveta. Vi-
díme sa opäť o rok na MS 2018 v Dánsku!



Happy birthday
to NHL

fffKoľko rokov považujeme za výročie? Há-
dam 50, 70 či 80 rokov? Áno, ale čím vyššie 
číslo, tým vzácnejšie jubileum. A práve tento 
rok uplynulo presne 100 rokov od založenia 
najprestížnejšej hokejovej ligy sveta - NHL 
(Národnej hokejovej ligy). Tisícky hráčov 
z rôznych krajín si tu odžili kus svojho ži-
vota, hrali hokej a stávali sa z nich hviezdy, 
na ktoré neskôr ľudia pozerali s rešpektom.



fffRok 1917 sa stal rokom mnohých vý-
znamných udalostí a práve jednou z nich 
bolo sformovanie Národnej hokejovej ligy, 
ktorá bola predchodcom Národnej hokejo-
vej asociácie. Tá vznikla ešte v roku 1909 a 
priniesla do hokeja veľa noviniek, ktoré sú 
známe dodnes. Boli to napríklad dvadsaťmi-
nútové tretiny, čísla na dresoch, striedanie 
počas hry či vylúčenia. Prišlo však obdo-
bie Prvej svetovej vojny, ubudlo množstvo 
zručných hráčov a asociácia bola v dôsledku 
nedostatku hokejistov zrušená. Niektorí sa s 
tým však nevedeli zmieriť, a preto založili 
NHL. Spočiatku ju tvorili len štyri tímy. Za-
čiatky boli síce ťažké, ale s pribúdajúcimi 
rokmi sa podmienky zlepšovali. Dvere sa 
začali otvárať aj pre nové tímy z USA Prvý 
z nich bol Boston Bruins (Bostonské med-
vede), ktorý hrá v lige až dodnes. Postupne 
kluby vznikali, ale aj zanikali, či boli na po-
kraji zániku. V dnešnej finálnej verzii sa v 
lige nachádza 30 klubov a v novej sezóne 
má pribudnúť ďalší – Golden Vegas Knights.

Trofeje, ocenenia, výhry

    Aké by to boli súťaže bez ocenení! Samo-
zrejme, aj v NHL sa udeľujú mnohé ocenenia. 
Tou najcennejšou tímovou trofejou je určite 
Stanley cup pre celkového víťaza sezóny. 
Naopak, každého hráča poteší aj povzbudí 

individuálne ocenenie. Najstaršia cena - 
Hart Memorial Trophy pre najužitočnejšie-
ho hráča - je z roku 1924. Každý rok vznika-
li nové ceny: pre najslušnejšieho hráča, pre 
najlepšieho bránkara, pre najlepšieho nová-
čika, pre víťaza kanadského bodovania v zá-
kladnej časti, pre najlepšieho obrancu ligy...

Slováci za oceánom
                  

fffBez najlepších hráčov by nebola naj-
lepšia liga. Práve  preto sa pri príležitosti 
stých „narodenín” výbor rozhodol vyme-
novať sto najlepších hráčov. Medzi nimi 
sa ocitli: legenda Wayne Gretzky, Gordie 
Howe či ešte stále hrajúci Alex Ovechkin, 
Sidney Crosby... Prekvapujúco sa tam „na-
šli” aj dvaja Slováci, ktorých mená nie sú 
rýdzo slovenské. Narodili sa však na úze-
mí Slovenska (ešte vtedajšieho Českoslo-
venska), a preto sme si ich, takpovediac, 
„privlastnili“, aj keď väčšinu života prežili 
v Amerike. Prvým z nich je Stan Mikita.



Narodil sa v Sokolciach ako Stanislav 
Gvoth. Keď mal osem rokov, rodičia po-
slali  do Ameriky za rodinou, aby mal lepší 
život. Tam sa začal venovať hokeju, kto-
rý ho urobil jedinečným. Ako jediný hráč 
dostal tri individuálne ocenenia za jednu 
sezónu. Vždy spomínal na svoju rodnú 
vlasť a chýbala mu rodina. Priznal aj, že 
keby neodišiel, určite by musel ísť do ar-
mády alebo by ho kvôli jeho zmýšľaniu 
poslali na Sibír. Sám Stan Mikita povedal:

„Bol som úžasne obdarovaný.
Vedel som len trochu korčuľovať
a strieľať  pukom. Ako som 
poznamenal. Niekedy si lámem 
hlavu nad tým, ako sa to stalo? 
Fikcia. Až na to, že je to pravda.”

    Druhým vymenovaným je Peter Šťastný. 
Ako jedenásťročný zažil vojenskú okupáciu 
nášho územia a videl, aký môže byť svet kru-
tý. Jeho cesta do NHL nebola ľahká. Odišiel 
tam aj s bratom Antonom a stali sa tak pr-
vými hráčmi spoza „železnej opony”. Kvôli 

ich úteku, ktorý bol vtedy považovaný za 
ilegálne opustenie krajiny, bol tretí brat Ma-
rián suspendovaný z hokeja v bývalom Čes-
koslovensku, ich otec stratil prácu a komu-
nistická vláda mu odobrala aj byt. Napriek 
týmto nepríjemnostiam sa Peter vypracoval 



na elitného hokejistu. Vďaka jeho úspechu 
sa neskôr otvorili dvere do NHL aj českým 
a ruským hokejistom. Jeho znalosť piatich 
jazykov pomohla tímu v komunikácii medzi 
hráčmi, ktorí neboli až tak jazykovo zdatní.

„Ak som mohol pomôcť
v hocičom, bol som rád, že to 
môžem urobiť. Pamätám si, aké 
to bolo, kedysi som bol tiež v ich 
koži, ” povedal Šťastný.

fffMal radosť aj vtedy, keď sa Slovensko 
osamostatnilo a v roku 1994 ho mohol re-
prezentovať na olympiáde. Povedal, že dr-

žať vlajku svojej novej krajiny na olympiáde 
bolo také, ako snívať krásny sen. Hoci jeho 
synovia reprezentujú dnes farby USA, Peter 
na Slovensko nikdy nezabudol.  Aj keď NHL 
je len liga a hokej je len hra, sformovali živo-
ty nejedného hráča a zmenili športový svet.

Fakty:
•  V NHL hralo doteraz 83 Slovákov
• Najlepšie plateným hráčom je Slovinec      
fffAnže Kopitar (14 miliónov $)
• Stan Mikita v roku 1961 ako prvý Slovák 
fffzískal Stanley cup
• Najtvrdšiu strelu  má „náš” Zdeno Chára 
fff(175,1 km/h)



   „Slovensko bude predsedať Rade Európ-
skej únie.“ Také boli titulky na hlavných 
stranách mnohých denníkov. Táto správa 
priniesla do sŕdc ľudí zmiešané pocity. Ná-
dej na lepšiu budúcnosť, príležitosť zdieľať 
a sprostredkovať potreby občanov EÚ, vy-
jadriť svoj postoj k otázkam, na ktoré sa už 
dlhú dobu hľadá riešenie a s maličkou du-
šičkou poukázať, že je tu aj rozlohou malá, 
ale zato srdcom veľká krajina – Slovensko.

   Pre mnohých ľudí bolo predsedníctvo len 
akousi udalosťou, z ktorej obyčajní Slováci 
nemajú  vôbec nič. Nuž, niet sa čudovať. Aj 
keď Slovensko dosiahlo mnoho výsledkov 
vďaka predsedníctvu, akosi ich prekrývajú 
neodmysliteľné kauzy, ako napríklad 154 ti-
síc eur pre agentúru EVKA, 38 tisíc za pre-
nájom divadla, takmer 47 tisíc eur na logo... 

Napriek všetkým týmto kauzám veríme, že 
veci, ktoré sme dosiahli predsedníctvom, ne-
zostanú len na papieri, ale uvedú sa do praxe. 

   Predsedníctvo má však, ako každá min-
ca, dve strany. Na jednej strane máme 
dôvody na radosť, ktoré je potrebné 
spomenúť, na druhej strane sú tu dô-
vody, pri ktorých nám do spevu nie je. 

Najväčšie úspechy nášho 
predsedníctva:

1. Podarilo sa nám presadiť, že za ro-
aming už platiť nebudeme, čo ocenia 
mnohí ľudia, ktorí cestujú do zahraničia 
za prácou, za štúdiom alebo za rodinou.
2. Naši farmári a producenti mlie-

Kauza prekrýva úspech



ka sa môžu tešiť z dodatočných 500 
miliónov eur určených len pre nich.
3. Dohoda o frekvenčnom pásme ale-
bo vybudovanie vysokorýchlostného in-
ternetu, ktorým bude pokrytá celá EÚ, 
je síce niečo, bez čoho by sme si vedeli 
predstaviť život, veď je mnoho iných dô-

ležitejších vecí ako toto, ale prečo nie.
4. Dohoda o odstránení geografického 
blokovania – čo znamená, že občania EÚ 
budú môcť nakupovať aj v internetových 
obchodoch zo zahraničia a v zahraničí, 
čo v niektorých prípadoch nebolo možné.
5. EÚ nám poskytla na boj proti nezamest-
nanosti mladých ľudí 1,2 miliardy eur.

   
Slová sú síce pekné, ale Slováci sú zveda-

ví,
 
či a ako sa toto všetko zrealizuje v praxi. 

Z druhej strany mince až takú radosť nemá-
me, vlastne z druhej strany mince nemáme 
vôbec radosť. Predsedníctvo malo zvýšiť 
povedomie o EÚ, čo sa podľa môjho názoru 
nejako radikálne neuskutočnilo a vyľudnená 
Bratislava k tomu určite veľmi neprispela. 
,,Efektívna solidarita“, ktorá spočíva v tom, 
že utečencom pošleme deky a zopár poli-

cajtov do Talianska či Grécka, zdvihla kú-
tiky pier nejednému europoslancovi, keďže 
tu nejde ani o solidaritu, ani o efektívnosť. 
Predsedníctvo nám neobjasnilo ani víziu, 
keďže po Brexite  silnejú pochybnosti o 
budúcnosti EÚ. Nevyriešili sa ani skutočné 
problémy občanov, ako napríklad nízke platy 
učiteľov, odliv mladých ľudí do zahraničia...
Nuž čo, možno raz...

Dominik Mazar
foto internet  



Vizionár?!
  Strata súkromia, vplyv manipulácie a 
moci, ovládanie masy ľudí a ich mysle-
nia sú v dnešnej informačnej spoločnos-
ti aktuálnymi témami. Britský spisovateľ 
George Orwell, vlastným menom Eric 
Arthur Blair, však takýto svet predvídal 
už v roku 1949, keď napísal román 1984. 
Dnes by sme ho mohli nazvať vizionárom.

 Veľký človek s veľkými myšlienkami. 
Takto by sa dal charakterizovať celosve-
tovo známy a uznávaný britský esejista, 
novinár a spisovateľ George Orwell, ktorý 
svojou tvorbou šokoval svet. Preto si tento 
autor zaslúži viac pozornosti, ako len zá-
kladnými informáciami zhrnutý životopis.                                                                      
Eric Arthur Blair si svoj pseudonym George 
Orwell zvolil podľa rieky, ktorá pretekala 
jeho domovinou - Anglickom. Jeho rodiskom 
bola India, ale detstvo prežil v Oxfordshire. 
Študoval na prestížnych školách a slúžil v 

indickej imperiálnej polícii v Barme, ktorá 
bola inšpiráciou pre jeho prvé dielo Barm-
ské dni. Jeho tvorba si získava nejedného 
čitateľa vďaka tomu, že Orwell písal zväčša 
o tom, čo prežil, čo počul alebo čo videl.

   Túži sa stať spisovateľom, odskúša si do-
konca život tuláka v uliciach Londýna i Pa-
ríža a vydáva svoju ďalšiu knihu - Na dne 
v Paríži a Londýne. Bojoval v Španielskej 
občianskej vojne, v ktorej nachádza antiu-
topistickú inšpiráciu na napísanie ďalšie-
ho diela. Plány mu takmer prekazil fašis-
tický ostreľovač, ktorý ho trafil do krku, 
a preto bol Orwell predčasne prepustený 
z frontu s doživotnou „pamiatkou“ -  po-
škodenými hlasivkami. Do druhej sveto-



vej vojny sa nezapojil kvôli tuberkulóze.
V tom čase pracoval v BBC a napísal kni-
hu Zvieracia farma, ktorá bola reflexiou a 
poukázaním na mravný úpadok spoločnos-
ti a vtedy zúriace vojny. Jednoduchá ale-
gória sa mu mimoriadne vydarila. Vďaka 
tomuto dielu sa stal finančne zabezpečený.

fffNajznámejšie je však jeho dielo Tisíc 
deväťsto osemdesiatštyri. V tomto antiu-
topickom románe vykresľuje odstrašujúcu 
víziu sveta v roku 1984. Popisuje v ňom 
svet, v ktorom vládne absolútna totalita, na-
proti tomu je vládnuca strana a individualita 

človeka považovaná za zločin. Odhaľuje
zásady akejkoľvek absolútnej vlády,
nekontrolovanej moci a vymývania moz-
gov. Svet v roku 1984 je rozdelený medzi 
tri superveľmoci, ktoré medzi sebou súpe-
ria o nadvládu a stále vedú vojnu. Všetky 
strany považujú za normálne vraždenie, 
ničenie, znásilňovanie, drancovanie, za-
bíjanie detí a zotročovanie národov. Jeho 
nadčasovosť je pozoruhodná. Mno-
ho myšlienok z knihy 1984 je dnes re-
alitou. Stačí sa len trocha zamyslieť a 
dať si do súvislosti fakty a skutočnosti.

Vymyslel novú ideológiu – 
Angsoc, ktorej hlavné heslá sú: 

• „Pokiaľ nebudú ľudia uvedomelí, nedoká-
žu sa vzbúriť a pokým sa nevzbúria, nemôžu 
byť uvedomelí.“
• ,,Vojna je mier. Sloboda je otroctvo. Neve-
domosť je sila.“
•f,,Koniec je obsiahnutý v začiatku.“
• „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť 
– kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“
•... a nakoniec, dnes často diskutovaná téma:   
f,,Veľký brat ťa pozoruje.“

Neprehliadnuteľné sú zaujíma-
vosti spájané s knihou 1984:

• Čítanie tohto románu na verejnosti bolo 
trestané odňatím slobody. Zrejme sa vlád-
nucej strane nepáčili niektoré myšlienky. 
• Vo Veľkej Británii bolo v roku 2013 použí-
vaných 5 miliónov monitorovacích kamier, 
čiže 11-14 obyvateľov na jednu kameru. 
• Známy je prípad Edwarda Snowde-
na, o ktorom je natočený film. Keď 
prezradil verejnosti špehovacie prak



tiky Národnej bezpečnostnej agentú-
ry, predaj tejto knihy dramaticky stúpol.

fffVšetky fakty o nadčasovosti myslenia
a reálneho cítenia života len podčiarkujú 
fakt, že Eric Arthur Blair bol buď géniom 
predvídajúcim budúcnosť, alebo len vší-
mavým novinárom, ktorému neušiel kon-
text napredovania v tom čase vládnucej 
vlády. Nemôžeme nespomenúť, že patrí 
medzi najlepších anglických esejistov. 
Venoval sa hlavne témam 
z politiky, z vojny, z 
kultúry a z literatúry, 
komentoval takmer 
všetky situácie doby.

   Miloval ženy, ale sám 
nemal vysoké sebave-
domie a nepokladal sa 
za atraktívneho. Napriek 
tomu mal manželstvo
s Eileen O´Shaugnessy, 
ktoré bolo neraz pes-
tré a popretkávané 

neverami a hádkami, vždy končiacimi od-
pustením. Po smrti manželky sa často cítil 
sám a opustený, preto požiadal na sklonku 
svojho života štyri z jeho mnohých priate-
liek o ruku. Žiadosť prijala Sonia Brownell, 
s ktorou žil len tri mesiace, keďže Orwell 
vo veku 46 rokov zomiera na tuberkulózu.

Dnešný svet všadeprítomné-
ho pozorovania nie je 
v princípe od toho 
orwellovského ďale-
ko:

- Zbieranie dát veľkými spoloč-
nosťami, nákupnými reťazcami, 
bankami, centralizácia zdravot-

ných záznamov či vytvára-
nie rôznych databáz so 

súkromnými údajmi, 
môžu v mnohých ľu-

ďoch nadobúdať 
pocit neustáleho 



sledovania, ba až pocit úzkosti. 
- V digitálnej dobe, v ktorej žijeme, je 
takmer nemožné ustrážiť si súkromie. 
Dobrým príkladom je GPS signál v mo-
bilnom telefóne, ktorý lokalizuje našu 
polohu. Informatizácia spoločnosti určila 
vznik novej modernej doby bez súkromia!
- Ilúzia anonymného virtuálneho sveta
rýchlo zaniká aj pri otvorení si prvého prehlia-
dača, ktorý nám na základe tzv. personalizácie 
ponúka výsledky v zhode s históriou vyhľa-
dávania, či už sme prihlásení, alebo nie sme. 
- „Našu“ históriu vyhľadávania použí-
va napríklad Google aj na vypracováva-
nie profilov pre reklamné spoločnosti.
- Americká spoločnosť Facebook stále 
viac pritvrdzuje v doterajšej politike spo-
ločnosti, a teda v používaní súkromných 
údajov z profilov užívateľov na reklam-

né účely. Jednoducho zhrnuté, čo „zdie-
ľate” s Facebookom, to patrí Facebooku. 
- ...nehovoriac o webkamerách v počítačoch, 
ktoré sa podľa najnovších zistení dajú za-
pnúť aj na diaľku bez vedomia používateľa...

Takže nezabudnite a pri kaž-
dom zapnutí počítača myslite 
na to, že: „Veľký brat ťa vidí.“





Tibor Szalona
foto internet

a odštartoval tak svoju hereckú kariéru.
fffKeď raz jeho stará mama počula, že 
na natáčanie novej epizódy potrebujú 
malých ľudí, rozhod-
la sa svojho vnuka 
v tejto jedinečnej 
š a n c i p o d p o r i ť .
Konkurz sa vydaril a 
sen sa pomaly stával 
skutočnosťou. Najprv 
dostal len vedľajšiu úlohu, no neskôr sa oci-
tol na hlavnom poste malých, no dôležitých 
Ewokov. Jeho herecký talent si všimol sám 

režisér George Lucas, ktorý mu o pár rokov 
ponúkol úlohu vo filme Willow. V tom čase 
jeho kariéra začala naberať veľké rozmery. 

Zahral si vo filmoch, 
ako napríklad Lep-
rikón, Narnia, vo vi-
acerých častiach Har-
ryho Pottera alebo vo 
Hviezdnych vojnách. 
Teraz ako 47-ročný 

ženatý muž s dvomi deťmi žije svoj vys-
nívaný život. Je dôkazom toho, že človek 
nemusí byť veľký, aby dokázal veľké veci.

fffŽenatý, úspešný a spoločensky uzná-
vaný. Málokto by asi priradil tieto prív-
lastky mužovi, ktorý meria iba 1,07 metra. 
Vo viacerých filmoch 
hral kľúčové role, ba 
dokonca bol viack-
rát nominovaný na 
ceny mladého um-
elca a ceny Saturn. 
Ide o muža menom 
Warwick Davis. Narodil sa v anglickom 
soľnom meste Epsome. Jeho život nebol 
najľahší. Na svet prišiel so vzácnou 

chorobou, ktorá mu nedovolila zdravo 
rásť. Trpí nanizmom - chorobou, ktorá 
vzniká pri izolovanom nedostatku rastového

hormónu. Iní by 
to vzdali, no on,
zanietený fanúšik 
hviezdnych vojen, sa 
v jedenástich rokoch 
rozhodol byť hercom. 
Za svoju kariéru vďačí 

svojej babičke, ktorá ho poslala na konkurz
do chystaného veľkofilmu. Warwick kon-
kurz na liliputa vo filme Star Wars vyhral 

Malý veľký hrdina

Jeden z najznámejších lilipután-
skych hercov, Warwick Ashley 
Davis, je napriek svojmu postih-
nutiu šťastný a vyrovnaný muž. 
Darí sa mu nielen v jeho herec-
kej kariére, ale aj v súkromí.

Za svoju kariéru vďačí svojej 
babičke, ktorá ho poslala na kon-
kurz do chystaného veľkofilmu. 
Warwick konkurz na liliputa vo 
filme Star Wars vyhral a odštar-
toval tak svoju hereckú kariéru.



fff13. mája 2017 si pripomenieme 100. 
výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, 
ktoré sa udialo uprostred 1. svetovej vojny 
a na prahu ruskej „októbrovej revolúcie“ a 
spôsobilo ďalekosiahle historické dôsledky.

fffRoku 1910, sedem rokov pred zjaveniami 
Panny Márie vo Fatime, prevzali moc v Por-
tugalsku slobodomurári. Ich predstavitelia sa 
rozhodli zničiť katolícku cirkev v priebehu 
najbližších dvoch pokolení. Nová, s Bohom 
bojujúca vláda, vyhlásila, že katolicizmus je 
najväčším nepriateľom ľudstva, ópium pre 
národ, preto ho treba čo najskôr úplne zničiť.

Ad fontes
fffFatimským zjaveniam predchádzalo zja-
venie anjela na jar roku 1916, ktorý sa trom 
portugalským deťom, Lucii, Hyacinte a Fran-
tiškovi, predstavil ako „anjel pokoja“. Anjel 
sa im opäť zjavil v lete a povedal im, že nebe-
sia majú „plán milosrdenstva“ a poučil ich, 
aby prednášali modlitby a obety. Tretíkrát sa 
zjavil na jeseň a ponúkol deťom Eucharistiu.

Začiatok
dsZjavenia Panny Márie sa zača-
li 13. mája 1917 a pokračovali trinás-
ty deň každého mesiaca okrem augusta,
keď boli deti uväznené. 19. augusta sa 
Panna Mária zjavila na inom mieste, 
kde sľúbila deťom, že 13. októbra uro-
bí veľký zázrak, aby všetci mohli uveriť.

Zmena
  Po zázraku Slnka sa začali meniť aj de-
jiny Portugalska. Ukázalo sa, že spomína-
ný zázrak patril podľa klasifikácie Tomáša 
Akvinského do najvyššej triedy zázrakov – 
udalosť, ktorá je podľa prírodných zákonov 
absolútne nemožná. V tomto prípade išlo o 
krúženie slnka, ktoré trikrát prešlo hore a 
dolu. Zázrak sledovalo 70 000 ľudí vo Fati-
me i v susedných dedinách a priniesli o tom 
správu aj viaceré noviny. Svet sa zmenil.

„Deň po zázraku Slnka sa vo volebných 
miestnostiach začali meniť dejiny Portugal-
ska, aj keď vtedy ešte nikto nemohol vidieť 
celkový význam týchto udalostí. Mohli by 
sme sa spýtať, čo keby Portugalsko padlo za 
obeť Leninovým plánom, keďže Lenin nazval 
Lisabon najateistickejším hlavným mestom 
na svete? Asi by Lisabon tak pozorne nesle-
doval, keby s ním nemal plány. Čo by sa stalo 
so Španielskom, keby Portugalsko už bolo v 
komunistickom tábore? A čo by bolo s Fran-
cúzskom, v ktorom vládol „Ľudový front“, 
keby sa celý Pyrenejský polostrov zmenil 
na predsunutú základňu Moskvy?“(Stanley 
L. Jaki: Boh a Slnko pri Fatime - úryvok)



Tri fatimské tajomstvá
 Okrem pôsobenia na Pyrenejský polo-
strov Panna Mária zverila deťom proroc-
ké posolstvá pre ľudí dvadsiateho storočia
v troch „tajomstvách“, ktoré neskôr odhalila 
Lucia, ako jediná žijúca svedkyňa zjavení.

fffPrvé tajomstvo pozostávalo z videnia 
pekla, po ktorom nasledovalo varovanie, že 
vojny sú spôsobené hriechmi, že „hriechy 
telesnosti“ sú najčastejšou príčinou, že ľudia 
idú do pekla a že Boh si želá zaviesť úctu k 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na zá-
chranu hriešnikov pred večným zatratením.

fffDruhé tajomstvo bolo varovaním pred 
príchodom 2. svetovej vojny a šírením so-
vietskeho komunizmu. Nasledovala žiadosť 
o osobné zasvätenie Nepoškvrnenému Srd-
cu Panny Márie, zmierne sväté prijímania 
počas piatich mesiacov v prvú sobotu a aby 
pápež a biskupi zasvätili Rusko Nepoškvr-
nenému Srdcu. Panna Mária varovala, že ak 
sa to nestane, výsledkom bude šírenie omy-
lov Ruska po celom svete a prenasledovanie 

kresťanov. Dodala však, že pápež nakoniec 
toto zasvätenie vykoná a Rusko sa obráti.

fffTretie tajomstvo bolo „tiché“, pretože 
Panna Mária nehovorila. Tri deti videli pano-
rámu budúcich utrpení kresťanov i pápeža a 
anjela držiaceho nad svetom ohnivý meč po-
čuli volať: „Pokánie, pokánie, pokánie!” Na 
konci tretieho zjavenia Panna Mária naučila 
deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom de-
siatku sv. ruženca: „Ó, Ježišu, odpusť nám 
naše hriechy...“ Je to fatimská modlitba, 
ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlit-
ba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si 

želá modliť sa svätý ruženec, veď sa pred-
stavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.

Obrátenie a MIER
„Fatima je pravdepodobne najdôležitejšou 
udalosťou 20. storočia, znamením Prozre-
teľnosti pre dobu, ktorá mala byť svedkom 
neuveriteľnej neľudskosti a nemorálnosti.“ 

(Stanley L. Jaki)



                                           

Šimon Mesarč
foto L.Simočko,internet

   V roku 1984 pápež Ján Pavol II. v spojení 
s biskupmi na celom svete zasvätil Rusko a 
svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
V roku 1989 padol Berlínsky múr a svet ná-
hle prekvapil následný rozpad Sovietskeho 
zväzu.

   Niektorí fatimisti boli sklamaní z malé-
ho počtu individuálnych obrátení v Rusku. 
No Panna Mária hovorila o obrátení krajiny.
 V roku 1987 boli v Rusku len tri kláš-
tory; dnes je ich 478. Vtedy boli len 
dva semináre; teraz ich je 25. Kosto-
lov bolo asi 2 000, dnes takmer 13 000.

„Allahu akbar”
fffRusko už nešíri po svete svoje omyly 
ani neprenasleduje kresťanov. No kres-

ťania sú stále prenasledovaní rukami is-
lamistických ozbrojencov kričiacich 
„Allahu akbar”, ktorí v súčasnosti predsta-
vujú veľkú prekážku nielen pre demokra-
ciu, ale aj pre pokoj, dobro a mier vo svete.
fffPrečo Panna Mária nespomínala túto 
hrozbu, keď varovala pred svetovými voj-
nami a prenasledovaním kresťanov? Nebolo 
treba, lebo už sme mali primerané varovanie 
od samotného Pána, ktorý prorokoval: „pri-
chádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, 
bude nazdávať, že tým slúži Bohu“ (Jn 16,2).

fffTo, čo žiadala Panna Mária vo Fatime 
– zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Pan-
ny Márie, zmierenie počas piatich prvých 
sobôt a pokánie – nám stále ukazuje jedi-
nú istú cestu k pokoju, k dobru a k mieru.

Trinásteho mája v kraji Íria,
zjavila sa dietkam Panna Mária.

Ave, ave , ave biela ľalia,
Zdravas, Zdravas , Zdravas Panna rozmilá.

Kto ste dobrá Pani, kde že je váš kraj?
Ach moje detičky, moja vlasť je raj.

Ave...
Na jej šatách bielych skvie sa zlatý pás,
Ruženec má v rukách, ktorý chráni nás.

Ave...
Naučte sa zriekať, naučte sa žiť.

Ináč mnohých bude plameň pekla kryť.





Animals are not objects

fffSlogan Animals are not objects sa vo svete vyskytuje čoraz častej-
šie. Ľudia si začali uvedomovať, že na svete neexistujú sami a svet sa 
nemôže točiť len okolo nich a okolo ich potrieb. Začali vnímať okol-
nosti svojho uspokojenia, ktoré je možné zrealizovať len na úkor ostat-
ných živých bytostí. Postupne sa z nich vytvorila skupina, ktorá od-
sudzovala produkty a výrobky zo zvierat. Dnes im hovoríme vegáni.

   Vegánska spoločnosť bola založená predse-
demdesiatimi rokmi, ale vegánstvo - ešte ne-
pomenované - bolo editované už oveľa skôr. 
V novembri 1944 Donald Watson zvolal 
spolu s ďalšími piatimi 
nemliečnymi vegetarián-
mi „meeting”, aby disku-
tovali o vegetariánskych 
diétach a o životnom 
štýle. Títo šiesti pionieri boli prvými, ktorí 
na tom začali aktívne pracovať aj napriek 
mnohým oponentom. Snažili sa vymyslieť 
lepší názov ako nemliečni vegetariáni, kto-
rý by ich viac charakterizoval. Po mnohých 
návrhoch sa zhodli na názve vegán. Je zlo-
žený z prvých troch a posledných dvoch pís-
men slova vegetarián.
Začalo sa pôsobenie 
vegánskej spoločnosti. 
Vegánstvo je filo-
zofia, životný štýl, 
ale predovšetkým 
spôsob stravovania, 
ktorý vylučuje konzumáciu živočíchov
a živočíšnych produktov, ako mäso, mlie-
ko, syr, vajcia, med a odsudzuje akékoľ-
vek zneužitie zvierat, napr. na testova-

nie liekov, výrobu topánok, kabeliek...

  Mnohí ľudia si kladú otázku: „Čo teda 
vegáni jedia?” Jednoducho si spomenuté 

produkty vedia nahra-
diť. Kravské mlieko 
nahradia mandľovým, 
ryžovým, sójovým, ov-
seným, makovým, sl-

nečnicovým či kokosovým mliekom. 
Namiesto syra, vajec a mäsa konzumujú 
oveľa viac ovocia a zeleniny. Ryža, zemia-
ky i cestoviny sú na dennom jedálničku. 
Možno by boli mnohí prekvapení, koľko 
možností vegánske stravovanie ponúka.

 Vegánska strava po-
zitívne vplýva aj na 
zdravie človeka - zni-
žuje riziká ochorení, 
napr. rakovinu hrubého 
čreva, infarkt myokar-
du, vysoký choleste-

rol, rakovinu prostaty, vysoký krvný tlak...
Napriek tomu veľa ľudí odsudzuje vegá-
nov a vegánsku stravu ako neprospievajúcu 
pre ľudské telo kvôli nedostatku vitamínov, 

Ak sa chcete stravovať ako ve-
gán, neznamená to, že sa mu-
síte presťahovať do veľkého 
mesta alebo vykradnúť banku.

Výživovo najhodnotnejšie a cenovo 
prístupné potraviny (čerstvú zele-
ninu, ovocie, strukoviny, obilniny, 
semienka, oriešky, huby...) mô-
žete nájsť aj v obyčajnom miest-
nom obchode či v supermarkete.



vápnika, jódu. Živočíšny produkt ako mäso 
je známym zdrojom mnohých vitamínov 
B (B1-B9, B12), ktoré regulujú dôležité 
procesy v nervovej sústave, pri látkových 
premenách, pri obnove pleti... Mlieko obsa-
huje najhodnotnejšie živočíšne bielkoviny, 
ľahko stráviteľný tuk, dôležité minerálne 
látky, vitamíny, mliečny cukor a mnohé sto-
pové prvky potrebné pre rast človeka. Podľa 
vegánov sa všetky tieto látky dajú nahradiť 
rastlinnou potravou. Ak by sa však niekto zo 
dňa na deň rozhodol stať sa vegánom, musí 
si dať pozor na správne vyváženie a kombi-
náciu stravy a prípadné doplnenie chýbajú-
cich suplementov vhodnými potravinovými 
doplnkami. Všetko je potrebné robiť s mie-
rou. Otázkou je, ktorou cestou sa vydať?

  

fffNapriek tomu, že zvieratá boli stvorené 
na to, aby nás „živili”, predsa sú to živé by-
tosti a nemali by sme s nimi  narábať ako 
s vecami. Produkcia sa zvyšuje a 7 miliárd 
ľudí spotrebuje ročne 60 biliónov sucho-
zemských zvierat. Mnohí si ani neuvedo-
mujú, že mäso, ktoré jedia, bolo niekedy 
živé zviera, ktoré prežilo biedny život vo 
veľkochove v malej klietke. Počas niekoľ-
kých týždňov ho vykŕmili, napichali an-
tibiotikami a potom chladnokrvne zabili. 
Podobný osud majú aj neľudsky využívané 
kravy, ktoré sú celý deň zavreté, len aby jed-
li a dávali mlieko. Sliepky v klietkach, kde 
sa nevedia ani pohnúť, musia pod stresom 
znášať vajcia. Krokodíly sú sťahované z 
kože kvôli drahým kabelkám a topánkam...

fffMyslím si, že ak by sa toto zneužívanie 
zmenilo na ohľaduplnosť, mohli by sme 
využívať živočíšne produkty bez „spyto-
vania svojho svedomia”. Zvieratám tiež 
treba dopriať lepšie podmienky, viac mies-
ta a menej stresu a utrpenia. Veď v koneč-
nom dôsledku sa možno osvedčí výrok:

„Človek je tým, čo je (konzumuje).”

Populárnym mýtom je, že vegáni jedia 
iba sóju a šaláty. V skutočnosti vegáni 
jedia všetko to, čo nevegáni, ale bez ži-
vočíšnych produktov a s oveľa väčšou 
rôznorodosťou rôznych špeciálych po-
travín (tempeh, tofu, seitan, neaktívne 
droždie, mnoho druhov obilnín, mnoho 
druhov strukovín, mnoho druhov ore-
chov a semienok v rôznych formách).



Žena, ktorá zmenila svet
fffPred 300 rokmi, 13. mája 1717, sa narodila žena, ktorá zmenila svet. Mária Terézia. Pri 
krste dostala meno Maria Theresia Walburga Amalia Christina. Vlády sa ujala ako 23-ročná 
a za uhorskú kráľovnú ju korunovali v bratislavskom Dóme sv. Martina 25.06.1741. Počas 
svojej vlády sa panovníčka zaslúžila o veľký rozmach Uhorska a urobila niekoľko zásad-
ných reforiem, ktoré sú súčasťou aj dnešného sveta. Obrovská školská reforma, urbariárny 
patent, prvé papierové peniaze a mnohé iné jej reformy predbehli dobu a zapísali sa do dejín.

Cesta na trón

             

fffVďaka pragmatickej sankcii sa Mária Te-
rézia mohla stať kráľovnou a zároveň prvou 
panovníčkou, ktorá pochádzala z Habsbur-
govskej monarchie. Nebojácna žena svoju 
rolu napĺňala po celý svoj život svedomito a 
s láskou. Počas svojej vlády sa stala rímsko-
nemeckou cisárovnou, rakúskou arcivoj-
vodkyňou a uhorskou a českou kráľovnou.

Jej celý titul znel - Mária Terézia, ci-
sárovná Svätej ríše rímskej nemecké-
ho národa, Kráľovná Uhorska, Česka, 
Chorvátska a Slavónska, arcivojvodky-
ňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Pia-
cenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska.

Územie, ktorému
vládla Mária Terézia.



Žena, ktorá zmenila svet Život a vzdelanie

fffMária sa narodila ako očakávané dieťaa 
bola najstaršou dcérou. Jej rodičmi boli Ka-
rol VI. Habsburský a Alžbeta Kristína Brun-
švicko - wolfebüttelská. Po smrti jej staršieho 
brata Leopolda, ktorý zomrel ako sedemme-
sačný ešte pred jej narodením, bola podľa 
pragmatickej sankcie z roku 1713 považova-
ná za dedičku habsburských krajín. V roku 
1730 zomrela aj jej najmladšia sestra, šesť-
ročná Mária Amália a Mária Terézia mala 
nárok na trón, preto jej rodičia venovali veľa 
času a starostlivosti. Kráľovná a vojvodky-
ňa Mária Terézia sa vzdelávala od šiestich 
rokov. Jej vzdelanie mali na starosti jezuiti.

Učila sa taliančinu, španielčinu, latinči-
nu, francúzštinu a nemčinu. Mala pre-
hľad o cirkevných aj o svetských deji-
nách, venovala sa aj matematike. Mária 
Terézia bola veselá, dobrosrdečná, rada 
spievala, tancovala a maľovala. Pova-

žovali ju za pracovitú, láskavú, zodpo-
vednú a štedrú ženu. Porodila 16 detí - z 
toho päť chlapcov a jedenásť dievčat, 
šesť z jej detí si nečakane vzala smrť.

fffCisárovná ako vládkyňa, ktorá sa zaobe-
rala politikou a vydávala reformy, a zároveň 
matka, ktorá sa bála o ostatné svoje deti, to 
nemala jednoduché. Práve pre jej tehotenstvá 
a výchovu detí ju panovníci okolitých krajín 
pokladali za slabú a mnohí ju aj podceňova-
li. Mária Terézia však dokázala popri výcho-
ve a starostlivosti o deti aj vládnuť. Vládla, 
ale neustále sa zaujímala aj o svoje deti a 
ich vzdelanie, na ktorom jej veľmi záležalo.

Zaviedla povinnú školskú dochádz-
ku. Každému zo svojich detí vytvo-
rila prísny denný režim a na vieden-
skom dvore, kde Mária Terézia žila, 
panovala prísna etiketa a protokol.

Radosť

fffMária Terézia sa vydala z úprimnej lásky 
a svojho manžela Františka Štefana Lotrin-
ského milovala aj po jeho smrti. V tých ča-
soch to bolo skutočne vzácne, pretože v dy-
nastických zväzkoch išlo najmä o politické 
a majetkové výhody a nie o lásku. Františka 
Štefana ako budúceho manžela jej vybral 
otec. Obľúbil si ho už ako mladíka, keď 
strávil istý čas na viedenskom cisárskom 
dvore a chodili spolu na poľovačky. Dvojica 
sa vzala 12. februára 1736 v augustinián-
skom kostole vo Viedni za prítomnosti mno-
hých významných osobností vtedajšej doby. 
Mária Terézia mala vtedy iba 18 rokov. Po 
sobáši sa novomanželia vydali na svadobnú 
cestu do najznámejšieho pútnického mies-
ta Rakúska, do Mariazellu, kde sa zasväti-
li Panne Márii a žiadali ju o veľkú rodinu.





Smútok

fffV roku 1765 náhle zomrel Máriin manžel. 
Veľmi ju to ranilo. Niekoľko mesiacov 
vôbec nevychádzala von zo svojich izieb. 
Zahalila sa do čiernej, šperky rozdala 
dcéram a farebné šaty dvorným dámam, 
nechala si ostrihať vlasy a na každom por-
tréte až do svojej smrti je zachytená ako 
vdova plná smútku s čiernym závojom.
V jej modlitebnej knižke dokonca našli 
lístoček, na ktorom mala poznačené, koľ-
ko trval ich šťastný manželský život. Mala 
to zrátané od rokov až po posledné sekun-
dy. Ich manželstvo vraj trvalo presne 29 
rokov, 6 mesiacov, 6 dní, čo je 10 781 dní.

Neresť

fffCisárovná mala jednu veľkú neresť – mi-
lovala dobré jedlo a často sa prejedala. S 
nadváhou bojovala celý život. Nedokázala 
si odoprieť sladké. Čokoládu milovala na-
toľko, že si každý deň dopriala čokoládovú 
polievku. Svoje „prejedanie sa“ obmedzila 
až po tom, ako jej osobný lekár Gerad van 
Swieten dal doniesť vedro a nahádzal doň 
po jednej porcii z jedál, ktoré za deň skon-
zumovala. Obsah zalial pivom, likérom a 
kávou a ukázal jej ho so slovami, že takto to 
vyzerá v jej žalúdku. Mária Terézia sa zača-

la v jedle stále viac a viac obmedzovať, ale 
veľmi jej to nepomohlo. Ako 55-ročná bola 
vraj taká obézna, že nevládala chodiť. V 
Schönbrunne jej dokonca dali namontovať 
výťah, aby ju mohli dostať na poschodie.

Smrť

fffMária Terézia zomrela 29. novembra 1780 
ako 63-ročná. Prechladla na love bažantov. 
Až pitva odhalila, že jej nefungovala jedna 
časť pľúc. Je pochovaná v rodinnej kapu-
cínskej krypte spolu s manželom. Jej život 
bol pretkaný radosťou z detí i smútkom, 
ktorý spôsobila smrť milovaného manže-
la. Napriek všetkému mala vždy čas aj na 
politiku a reformy, ktoré počas svojho ži-
vota zaviedla, a tak dokázala zmeniť svet.

VÝZNAMNÉ REFORMY MÁRIE 
TERÉZIE:

• reformaffškolstva- zaviedla povinnú 
školskú dochádzku pre všetky deti, čiže aj 
pre dievčatá, aj pre deti z obyčajných rodín 
na dedinách; zvýšila platy učiteľov, vymys-
lela letné prázdniny
• reforma zdravotníctva- bola zástan-
com povinného očkovania (jedno z jej detí 
dokonca na kiahne zomrelo), zvýšila kom-
petencie lekárov
• reforma armády- žold pre vojakov, uni-pre vojakov, uni-
formy, vzdelanie
• urbariárny patent- číslovanie domov, 
názvy ulíc
• zorganizovala prvé sčítanie obyvateľstva
• zaviedla dane aj prvé papierové peniaze
• dbala o skvalitňovanie ciest
• zrušila mučenie
• nariadila sadenie zemiakov v Uhorsku
• zaviedla povinný make-up na kráľovskom       
dfdvore :)

Šimon Mesarč
foto internet



Nemám-požičiam si
fff„Kupujeme si veci, ktoré nepotrebujeme
za peniaze, ktoré nemáme, aby sme uro-
bili dojem na ľudí, ktorých aj tak nemá-
me radi.”- Will Smith. Veru tak, túžime 
po rôznych veciach, aj keď nám na ne
chýbajú financie. Ak je nedostatok peňazí, 
najjednoduchším a najrýchlejším spôso-
bom ich získania je pôžička. Čoraz častejšie 
si požičiavajú už aj mladí, ktorí o niečom 
snívajú, ale ich príjem na zrealizovanie je 
nepostačujúci. Rýchlo sa tak môžu dostať 
do skutočných finančných problémov. A 
čo my, študenti? Máme možnosť pôžičiek?

fffŠtudentská pôžička je úverový produkt 
určený pre študentov strednej aj vysokej 
školy. Ak ste študentom, máte podstatne 
zvýhodnené podmienky voči ostatným. 
Napríklad úrokové sadzby patria k naj-
nižším spomedzi všetkých druhov pô-
žičiek a splácať môžete až po ukončení 
štúdia, keď budete dostávať stály príjem. 

Stredoškolské pôžičky
  Stredoškoláci majú menej možností pô-
žičiek ako vysokoškoláci. Najčastejšie ide
o formu povoleného prečerpania k bežné-
mu účtu, čiže si môžete požičať kreditný 
úver s ručiteľom, najčastejšie rodinným 
príslušníkom. Jednoducho povedané, ak 
by ste mali na kreditnej karte málo peňazí, 
môžete ňou zaplatiť a ísť aj do mínusu, ale 
za požičanú sumu sa vám zarátajú úroky
a  splatenie preberá na seba mama, otec, bab-
ka, dedko... (banka si overuje ich príjem).

Vysokoškolské pôžičky
fffVysokoškoláci sa môžu rozhodnúť od 
koho, koľko a na ako dlho si danú čiastku 
požičajú. Keďže štúdium na vysokej škole 
je pomerne náročné a vyžaduje si aj urči-
té financie na rôzne nové výdavky, aj štát 
vlastní Fond na podporu vzdelávania, ktorý 
poskytuje pôžičky pre študentov VŠ až do 
výšky 1328 €. Peniaze môžete použiť na čo-
koľvek a splácať ich bez vysokých úrokov.



Podmienky získania takejto pôžič-
ky sú:
• byť študentom dennej alebo externej for-
my na VŠ (nezáleží na stupni Bc., Mgr. ...),
• mať trvalý pobyt na Slovensku,
• byť zapísaný do akademického ročníka v 
danom roku, keď si chcete peniaze požičať.

  K podpísaniu zmluvy potom potrebujete 
mať jedného ručiteľa. Môže ním byť rodič, 
súrodenec, kamarát... s podmienkou, že musí 
byť starší ako 18 rokov s trvalým pobytom 
na Slovensku a preukázateľným príjmom
v čase ručenia. Samozrejme, Fond nemá 
dostatok financií, aby poskytol pôžič-
ku pre každého študenta, preto v prí-
pade väčšieho záujmu uprednostňu-
je niektorých žiadateľov (so zhoršenou 
sociálnou alebo zdravotnou situáciou...).

Výhody pôžičky sú: 
• splácať začnete až po ukončení štúdia, 
• lehota splatnosti môže byť až na 10 rokov 

•fpôžička má veľmi nízku úrokovú sadzbu 
(okolo 3,19%). 
fffAk by ste však nestihli alebo nezíska-
li pôžičku od Fondu, máte ešte možnosti 
bankových alebo nebankových pôžičiek. 
K bankovým spoločnostiam poskytujúcim 
študentské pôžičky patria napríklad: Slo-
venská sporiteľňa, VÚB, Volksbank, OTP 
banka... Tie vám požičajú až do výšky 8500 
€ so splatnosťou max. 10 rokov.  Viac popu-
lárne sú už nebankové pôžičky, ktoré slúžia 
ako minipôžičky na niekoľko desiatok alebo 
stoviek €. Hodia sa skôr na nečakané výdaje. 
Peniaze si viete požičať aj prostredníctvom 
online formulára alebo prostredníctvom 
SMS so splatnosťou maximálne do 31 dní. 
Nevýhodou sú však pomerne vysoké úroky. 

fffNakoniec len krátko. Brať si pôžičku ne-
odporúčame, malo by to byť až posledné 
riešenie zlej finančnej situácie. Ak na niečo 
nemáte, radšej sa pokúste našetriť si a neris-
kovať. Na hlavu si zoberiete ďalšiu starosť, 
ktorú budete musieť splácať (možno aj de-
sať rokov) a zaplatiť za ňu oveľa viac, ako v 
skutočnosti stála. Pamätajme, pri pôžičkách 
neplatí: „Koľko požičiaš, toľko vrátiš.”

Katarína Szalonová
foto autorka



Aký by bol
    Už od malička sme zahlcovaní správami o 
nepokojoch vo svete. Studená vojna, boje v 
Afganistane, bitka o pásmo Gazi, nepokoje 
na Ukrajine… Vojna je súčasťou našich ži-
votov, či chceme alebo nie. Niektorých sa 
dotýka viac, niektorých menej, no straty 
na ľudských životoch sú stále obrovské. 
Aj keď väčšina z nás vojnu nechce, 
predsa je tu už oddávna. Často roz-
mýšľam, aký by bol svet bez vojen...

fffIstý ruský spisovateľ raz povedal: 
,,Keby každý bojoval za svoje vlast-
né presvedčenie, nebola by žiadna 
vojna“. Ľudia by žili v mieri, užívali 
by si život bez toho, aby každý večer za-
spávali so strachom, či ešte niekedy uvidia 
východ slnka. Rodiny by nemuseli opúšťať 
svoje domovy za vidinou pokojnejšieho 
života. Deti by neprichádzali o otcov. Veď 
kto z nás chce dobrovoľne trpieť a umie-
rať? John Lennon vo svojej piesni spieva:



svet bez vojen?
,,Vojne je koniec, ak to chceš”. Každá voj-
na sa nakoniec končí dohodou, tak prečo sa 
nedohodnúť hneď? Každoročne sa miliardy 
peňazí minú na vojenské účely. Keby neboli 
vojny, s týmito peniazmi by sme okamžite 
mohli ukončiť hlad a choroby v celom sve-
te. No ľudstvo je natoľko zaťažené materi-
álnymi vecami, že už ani poriadne nevie, čo 
je správne. Túžba po moci, po peniazoch, no 
i rozličné náboženské či kultúrne názory nás 
vedú ku konfliktom, ktoré tvrdohlavo pod-
porujeme. Deň čo deň vyvíjame nové zbrane 
hromadného ničenia a veľmoci sa pretekajú 
v tom, kto ich má viac. Iba ľudia v dobe 

kamennej dokázali žiť v mieri, keď nepo-
znali peniaze a rozličnosť vierovyznania. 
Pevne verím, že raz nadíde deň, keď ľud-
stvo zloží svoje zbrane a my všetci budeme 
žiť v mieri. Verím, že raz predstavitelia 
štátov otvoria oči a nastolia celosvetový 
pokoj. Myslím si, že ak svet takto pôjde 
ďalej, nezostane z neho nič, iba spomien-
ka pripomínajúca chyby ctižiadostivých 
generálov. Preto sa musíme poučiť z omy-
lov našich predkov, inak svet bez vojen 
zostane iba krásnym, no nereálnym snom.

Gréta Hajduková
foto internet



fffStres sa v posledných rokoch stal samo-
zrejmosťou každodenného života. Nevyhne-
me sa mu ani v školskom prostredí. Príčiny 
školskej záťaže spočívajú vo vysokých náro-
koch na študentov a v kolektívoch, ktoré na-
vštevujú. Je alarmujúce, že 90% obyvateľov 
Slovenska zažije stres aspoň dvakrát do týž-
dňa a až 25% Slovákov je v strese neustále.

No stress!!!
1. POZITÍVNY:
fffStres môže mať na nás pozitívny
vplyv, ak nepretrváva dlho. V tomto prí-
pade môže dokonca zlepšiť náš výkon.

2. ŠPECIFICKÝ:
fffJe úmyselne vyvolaný a po
jeho pôsobení prichádza uvoľne-
nie (napr. adrenalínové športy).

3. NEGATÍVNY:
fffPri dlhodobom pôsobení stresu
v dôsledku preťaženia dochádza
k vyčerpaniu organizmu, čo môže 
viesť ku zdravotným problémom.

Rozlišujeme 3 typy stresu:

Čo je stres?

  Stres je reakcia nášho tela a duše na
vonkajšie podmienky. Vonkajšie pod-
mienky v nás vyvolávajú psychické 
a fyzické procesy, ktoré ovplyvňu-
jú naše správanie a zdravotný stav.
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Ako spoznať, že sme v strese?

fffDo stresu sa môžeme dostať nie-
len kvôli namáhavému a vyčerpávajú-
cemu životnému štýlu, ale aj z dôvo-
du nečakanej situácie – strata práce, 
problémy v rodine, zhoršenie prospechu, 
smrť blížneho, rozchod... Ak sa dlhodobo 
vystavujeme stresu, dá sa to na nás spoznať.

Aké ochorenia zapríčiňuje 
stres?

  
Jedna z najvýznamnejších osobností v 

oblasti výskumu stresu – Hans Selye 
– tvrdí: „Stres je jednou z hlavných príčin 
ochorení, pretože chronický stres spôsobuje 
dlhodobé chemické zmeny v organizme“.
Pri vystavovaní organizmu „negatívnemu“ 
stresu, dochádza k vyčerpaniu rezerv, čo ne-

gatívne pôsobí na rovnováhu organizmu. 
Výskumné zistenia preukázali vplyv 

stresu na zhoršujúci sa zdravotný 
stav hlavne pri nasledujúcich 

ochoreniach: kardiovaskulárne ochore-
nia, cukrovka,astma, poruchy tráviace-
ho traktu, kožné ochorenia, depresia...

Ako sa zbaviť stresu?

fffKaždý z nás sa už aspoň raz 
dostal do situácie, keď už nátlak 
stresu nemohol ďalej zvládať a 
povedal si: „Stačí!“. Jedným 
z najzákladnejších trikov 
na zbavenie stresu je 
pomalé a plynulé dý-
chanie. Najväčší účinok má, ak 
sme vo vodorovnej polohe, no 
nie vždy si môžeme pri pocite 
stresu ľahnúť (napr. v škole, v 
práci...). V takom prípade 
stačí, ak plynule dýchame 
v sede s vystretým chrb-
tom. Strava, športy, relax, 
zábava... – všetko sú to 
kľúče k životu bez stresu.

PRÍZNAKY:
Búšenie srdca, bolesti brucha, 
hnačka, bolesť hlavy, migrény, 
zmeny nálad, únava, úzkosť, stra-
ta chuti do jedla, prejedanie, sklon
k používaniu návykových látok, spán-
kové poruchy, nadmerné potenie, 
obhrýzanie nechtov, bolesť chrbta...



Strava
  Písomky, projekty, seminárne práce, uzávierky, ter-
míny... jednoducho nedostatok času. Pri záťaži býva 
jedlo poslednou vecou, na ktorú myslíme. Neuvedo-
mujeme si však, že to, čo skonzumujeme, môže po-
môcť alebo zmierniť naše napätie a náš stres. Osved-
čené jedlá na zmiernenie stresu sú: špenát, morčacie 
prsia, losos, jogurt, horká čokoláda, kešu oriešky. 
Samozrejmosťou je aj dodržiavanie pitného režimu.

Zábava a relax
  Je potrebné vedieť si odpočinúť. Sadnúť si s dobrou 
knihou a šálkou čaju, dopriať si wellness pobyt, počúvať 
hudbu, zájsť s priateľmi von... Podstatné je nezabúdať na 
seba. Odpočinok netreba brať na ľahkú váhu. Zanedbanie 
odpočinku môže mať dopad na nás a aj na našich blízkych.
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Cvičenie

  Pri pohybe sa uvoľňujú endorfíny, nazývané aj 
„hormóny šťastia“. Endorfíny majú na ľudskú psy-
chiku pozitívny vplyv. Pravidelné cvičenie zmier-
ňuje pocity úzkosti, upokojuje, zvyšuje sebavedo-
mie, pôsobí proti každodennej nervozite a stresu.

  Stres z nášho života asi úplne ne-
vymizne. Ak však zistíme, čo nám 
škodí a nájdeme postupy, ktoré nám 
pomôžu jeho vplyv eliminovať, bude 
náš život pohodovejší a šťastnejší.



Pútnikove povedačky
  Pútnik, tvár do červena ošľahaná vetrom, 
vlasy strapaté, v očiach neprítomný po-
hľad, stál povedľa krčmy. No už to nebola 
tá krčma, na ktorú bol zvyknutý. Nestála na 
móle, nebola ošarpaná ani zadymená. Bola 
na prízemí dobre vyzerajúceho rodinné-
ho domu s bielou omietkou a s drevenými 
trámami. Snáď by si ju ani nevšimol, keby 
sa neboli otvorili dvere a on nezapočul pre 
krčmy tak typickú vravu. V pozícii pútni-

ka by však nebolo vhodné vojsť dnu bez 
sprievodu. A hoci si uvedomoval, že nie je 
sezóna a on v rukáve nemá nič zaujímavé, 
nezostávalo mu iné, ako čakať na dobro-
dinca. Nemal totiž ani deravý groš. No zato 
v bruchu mu veselo vyhrávali muzikanti.  

  Slnko sa už pomaly poberalo spať a aj 
vzduch neľútostne chladol, veď zima sa 
ešte len nedávno skončila. Pútnika sa však, 

žiaľ, ešte nikto neujal. Ísť si popýtať as-
poň kôrku chleba za príbeh? Aj takéto 
opovážlivé myšlienky sa mu od hladu a 
od únavy túlali hlavou. No výchova hlbo-
ko zakorenená v srdci mu to nedovolila. 
Vedel, že takýto začiatok so zlým menom 
nebude šťastný. A tak si teda sadol k ste-
ne domu, kapucňu si stiahol na oči a hlavu 
zložil na kolená. Aspoň spánok bol natoľ-
ko milostivý, že zahalil ho pod svoj plášť. 

  Mohlo už ťahať k polnoci, keď z krčmy od-
chádzali poslední hostia. Cez otvorené dvere 
preniklo svetlo a oni tak pomerne zreteľne 
videli Pútnika. Bez váhania jeho prítomnosť 
oznámili krčmátovi. Ten neváhal ani chvíľ-
ku a ponáhľal sa s ním porátať. Opilcov ne-
strpel. Znie to síce paradoxne, ale jeho krč-
ma bola tak trochu nóbl. Keď však Pútnika 
uvidel, mierne zneistel. Sedel pevne schúle-
ný, nie rozvalený s rozhodenými rukami či 



slinou na brade. Preto ho namiesto facky za-
triasol za rameno. Pútnik sa ihneď prebral a 
oslepený náhlym svetlom z otvorených dverí 
žmúril na krčmára. Ten naňho kývol hlavou 
so zdvihnutým obočím. Chlapec nemotor-
ne vstal, aby si boli roveň. Pretrel si oči a v 
bruchu mu hlasno zaškvŕkalo. ,,Čo tu robíš? 
A kto vlastne si, teba som v Thaone hádam 
ešte ani nevidel,“ ozval sa krčmár, keď vi-
del, že Pútnik mu to sám asi nepovie. ,,Som 
Pútnik z Minoanu,“ odpovedal rozospato, 
no pokojne. Krčmár sa s úškrnom zasmial: 
,,Vraj pútnik... Nemal by si ty teraz puto-
vať?“ ,,Mal, mal...,“ pritakal. ,,Ale potre-
bujem kdesi kúpiť zásoby na cestu.“ ,,Ukáž 
peniaze a potom sa môžeme začať dohado-
vať.“ Pútnik nič nepovedal, len hľadel do 
zeme. ,,Nemáš, čo? Koľko som tu už takých 
podvodníkov za tie roky mal!“ ,,Pomôžem 
vám s prácou, stačia mi aj zvyšky,“ ponúkol 
sa, hoci mu to bolo proti srsti. ,,A s čím by 
si chcel takto v noci pomáhať, ha?“ nedal sa 
krčmár. ,,Nuž čo iné mi ostáva?“ rezigno-
vane odvetil Pútnik. Krčmár akoby v sebe s 
niečím bojoval a podvedome si hrýzol peru. 
,,Z Minoanu, hovoríš?“ spýtal sa nakoniec. 
Pútnik len krátko prikývol. ,,Do kelu, ten 
som vždy chcel vidieť. No poď,“ netrpezli-
vo pobádal Pútnika. Aj keď nemohol uveriť 
vlastným ušiam, ponáhľal sa za krčmárom 
do prívetivého svetla a vytúženého tepla. 
,,Tu si sadni,“ ukázal dobrodinec na lavicu 
za stolom zo svetlého dreva. ,,Ja ti donesiem 
tie zvyšky, po ktorých tak túžiš.“ Pútnik sa 
úporne snažil vymyslieť čosi zaujímavé o 
jeho rodnom meste. Kolieska sa mu v hlave 
točili ako ešte nikdy predtým. Bola to jeho 
prvá príležitosť - nerád by ju premárnil. 

  Zo zamyslenia ho prebralo hlasné dosad-
nutie mohutného krčmára na lavicu opro-
ti. Pred Pútnika položil zopár stvrdnutých 
kôrok chleba, obhryzený syr a pohár mlie-

ka. Preňho to však bolo hotové nebíčko na 
zemi. Dole hrdlom poslal zopár hltov a pus-
til sa do rozprávania: ,,Snáď ani nemusím 
hovoriť, že Minoan je mesto najsevernejšie 
zo všetkých miest na tomto kontinente - su-
sedí s morom. Vďaka tomu sme veľmi blíz-
ko Poseidonovi, ktorý sa o nás, takpovediac, 
stará. Naše mesto stojí na skalách na pobre-
ží. Keby  chcel, mohol by moru pokojne po-
vedať, nech nás zaleje. Občas to síce vyzerá 
tak, že si to praje, ale aj keď sa Thor veľmi 
hnevá, Poseidon to nikdy nedopustí. Vždy v 
zime, ktorá u nás trvá najdlhšie, celé more 
zamrzne a my tak po ňom môžeme chodiť. 
Je to kvôli Poseidonovi, aby sme ho vedeli 
navštíviť. K jeho veľkolepému hradu vedie 
dlhá a strastiplná cesta, no každý správny 
pútnik ju dokáže prejsť. Pokúšajú sa o to aj 
obyčajní ľudia, ale tí sa, žiaľ, väčšinou do 
cieľa nedostanú. A to všetko preto, lebo nás 
chce vidieť. A chce vidieť aj naše odhodla-
nie a to, že nám na ňom stále záleží. Skrátka, 
typický boh. Ale možno by vás ešte zaujímal 
jeho hrad, ktorý si zaslúži aj dlhšiu zmien-
ku. Keďže je Poseidon pánom vody, jeho 



hrad sa skladá z jej tuhej, no i tekutej formy. 
Keď vyjde Slnko ťahané Heliom spoza mra-
kov, všetko sa tak oslnivo leskne, až sa na to 
nedá pozerať. Dokonca aj vzduch sa trblie-
ce. Predpokladám, že za to môže zima, ktorá 
tam panuje. Dnu je zima ešte tuhšia. Drží sa 
tam preto, lebo nemôžu kúriť, aby sa im celá 
do neba siahajúca paráda nezrútila na hlavy. 
Teda, jemu. Nikoho iného som tam totiž ešte 
nevidel. Ani som v žiadnych zákutiach hra-
du nebol. Zo vstupnej brány chodby viedli 
rovno do rozľahlej siene bez stropu, takže 
bola celá zaliata mrazivým svetlom a v jej 

strede stál mohutný kryštálový trón. Svetlo 
sa na ňom tak odrážalo a iskrilo, že takmer 
vôbec nebolo vidno Poseidona sediaceho na 
ňom. Vynikala jedine jeho koruna detailne 
vybrúsená akoby z jediného kusu diaman-
tu a bledé, priam až biele ruky zložené na 
operadlách. Ostatné zanikalo v záhadnej hre 
svetla. Potom som si uvedomil, že po celý 
čas počujem žblnkot. Tak som sa rozhliadol 
a, namojveru, všade okolo nás bola voda. 
Jediné pevné miesto bolo pod našimi no-
hami. Keď som sa po dlhom čase spamätal, 
konečne som sa mu poklonil, padol som na 
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kolená a ďakoval mu. Potom som sa vrátil 
späť, odkiaľ som prišiel.“ Stíšil sa, lebo mu 
už nič nenapadalo, hoci za tú chvíľu pove-
dal viac ako za celý svoj život. Využil čas 
ticha a odhryzol si zo syra. ,,Vieš, čo mi je 
čudné? Ešte nikdy u nás žiadny ozajstný 
pútnik nebol. Sú pre nás len príbehy pres-
ne ako tie vaše,“ ozval sa nakoniec krčmár. 
Pútnikovi sa opäť roztočili kolieska: ,,Viete, 
o to zaujímavejšie sú tie moje príbehy. Pre-
tože ja spoznávam nepoznané.“ ,,To vidím. 
Pretože o Poseidonovom hrade som ešte 
nikdy nepočul. Žiadne chýry, žiadne reči.“ 

,,Ani sa nedivím,“ sebavedomo sa zasmial 
Pútnik. ,,Nesmieme o tom rozprávať. Ešte 
dobre, že mi to pripomínate. O tomto ani 
muk, môžeme sa tak dohodnúť? Žiadne 
reči, žiadne chýry. Nech to tak ostane. Inak 
by ma Poseidon, prisámvačku, skántril.“

  A keď tak Pútnik kráčal proti noci chlad-
nou uličkou, s bruchom o čosi plnším, ako 
keď ňou prichádzal, v hlave mu zneli ot-
cove slová: ,,Všetko sú to aj tak výmysly.“
  

....pokračovanie nabudúce
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Na hodine nemčiny sa Matúš pýta: „Ako 
sa po nemecky povie nasať informácie?”
Viky O.: „To ti netreba!”

p. uč. Martončíková: „No a čo patrí do 
sieťových odvetví v ekonómii?”
Miro: „Rybolov - chytanie so sieťami.”

p. uč. Guteková: „Po tejto látke už pre-
jdeme na poslednú kapitolu v tomto škol-
skom roku.”
Miro: „ Prázdniny.”

p. uč. Škorvánková na biológii pri vy-
svetľovaní:  „ Mám tu nejaké živé lebky...”

Matúš:  „Nádej zomiera posledná. Teda, 
pokým vy nezomriete skôr.”

Na hodine chémie je v triede rušno, Lu-
káš sa ozve: „ ...ako na psychiatrii.”
p. uč. Vavrová: „ Prečo ako?”

p. uč. Koščo na geografii: „ Predne-
dávnom to dávali v telke, asi päť rokov 
dozadu.”

Ľudka na telesnej výchove: „ Na čo nám 
je toľko lopiet?”

Gardošiny






