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Samotná aplikácia tetovania sa uskutočňuje 
prostredníctvom tatérskeho stroja obsa-
hujúceho sterilnú ihlu, ktorá prepichuje 
pokožku 50 – 3000-krát za minútu. 
Každým vpichom preniká cez ihlu neroz-
pustná farba.  

Hovorí sa, že najlepším priateľom človeka 
je pes. Nie je to však pravda – sú to slad-
kosti. Každý po nich rád siahne, či už 
v podobe čokolády, koláčov, tort alebo 
muffinov. U nás na školských akciách sa 
už všetci stretli s tvorivým umením pani 
učiteľky Dominiky Kmecovej.
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Všetko naj, Quo vadis!
Pred 15 rokmi vyšlo historicky prvé číslo nášho školského časopisu Quo vadis. Za 
pätnásť rokov sa pri jeho tvorbe vystriedalo veľa redaktorov, ktorí pracovali v lite-
rárno-žurnalistickom krúžku a pomáhali tvoriť jednotlivé čísla časopisu. Dnes sú 
z nich novinári, učitelia, lekári, právnici, informatici, ale veríme, že najmä zodpo-
vední ľudia. Sme radi, že za tie roky si náš časopis Quo vadis našiel svojich priaz-
nivcov a aj dnes prináša aktuality, úvahy, zamyslenia, oboznamuje o projektoch, 
o súťažiach i o úspechoch našich študentov. Zaželajme si do ďalšej práce veľa 
nápadov a najmä nadšencov, ktorí budú písať ďalšie životné kapitoly Quo vadis. 



Všetko naj, Quo vadis! Antoine de Saint-Exupéry píše, že 
„srdce sa často stavia proti rozumu“ 
a že „mnoho problémov sa rieši tr-
pezlivosťou“. Prajem časopisu Quo 
vadis, aby bol srdcovou záležitosťou 
členov redakčnej rady pod vedením
p. uč. H. Čižmárovej aj napriek ná-
mahe, úsiliu a hmlistému času, ktorý 
občas doľahne. Želám mu, aby vďa-
ka trpezlivosti všetkých bol naďalej v 

špičke študentských časopisov nielen 
na Slovensku. Za vizuálnym výstu-
pom kreatívnej práce sa skrýva veľa 
úsilia.  Členom redakčnej rady prajem, 
aby zúročili svoj vklad v práci s časo-
pisom. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa v priebehu 15 rokov podie-
ľali na príprave a tvorbe časopisu.

Mgr. Milan Koščo 
(zástupca školy)



 Narodeniny sú super vec. Dostávame 
kopec darčekov, každý človek nám želá 
zdravie, šťastie. Špeciálne privilego-
vaní sú najmä tí, ktorí oslavujú svoje 
narodeniny celý rok ako náš časopis. 

  Jéééj, náš časopis Quo vadis má už 15 ro-
kov? To je taký náš tínedžer... priebojný, 
aktívny, s neobmedzenými možnosťami. 
Časopisu Quo vadis k jeho krásnym 15-
tym narodeninám želám zapálených, múd-
rych, statočných mladých ľudí, ochotných 
plniť jeho stránky kvalitným materiálom.

RNDr. Adriana Bariová
(riaditeľka školy)

  Náš časopis oslavuje 15. narodeniny. Pri-
šiel čas, keď treba pomaly dospievať, stať 
sa zodpovedným. Možno čas na zmenu. 
Časopisu Quo vadis, no najmä jeho re-
daktorom, prajem do ďalšieho života veľa 
zdravia, najmä toho mentálneho, veľa 
úspechov na všetkých stranách a svetlú 
budúcnosť. Nech si môžeme ešte roky pri-
píjať a oslavovať. Všetko naj, Quo vadis! 

PaedDr. H. Čižmárová
(zodpovedná učiteľka)

   Milý QV, sláviš 15. narodeniny! Je to veľ-
ká udalosť. Z rozprávania si spomínam, aké 
náročné bolo starať sa o teba v začiatkoch. 
Koľko pozornosti si vyžadoval. Redaktori ťa 
kŕmili raz takými, raz inými článkami. Vy-
skúšal si viacero outfitov a s pribúdajúcimi 
rokmi si podľahol móde. Zosilnel si, pribral 
pár strán, aj tvoja obálka spevnela. Ukázal 
si, že máš talent a vyhrával sútaže. Tak čo by 
som ti popriala? Prajem ti, aby si minimálne 
ďalších 15 rokov žil hýčkaný ľuďmi, ktorí 
pre teba budú mať vášeň a ktorých záuj-
mom bude tvoja výborná fyzická kondícia!

Barbora Bariová
(šéfredaktorka časopisu 2010 - 2014)

  Tak teda, želám časopisu Quo vadis, nech 
stále kráča tým správnym smerom. Nech 
prináša svojim čitateľom nielen veľa infor-
mácií, ale aj hlboké idey, veľké myšlienky, 
pri ktorých sa študenti budú môcť zastaviť 
a zamyslieť! Nech je aj naďalej priestorom 
pre kreativitu a spoluprácu a v neposlednom 
rade, nech prináša do života radosť všetkým, 
ktorí ho tvoria i čítajú. Všetko najlepšie!

Veronika Rendeková
(redaktorka časopisu 2006 – 2008)



  Wauuu, už 15 rokov??? Ako ten čas letí... 
tak mu úprimne prajem minimálne štvorná-
sobok žitia, nech má zanietených tvorcov 
plných elánu, veľa podnetných nápadov a 
inšpirácií. Nech vždy kráča po tej správnej 
ceste „košických mučeníkov“. Nech tí, čo ho 
čítajú, si povedia, aj ja chcem študovať na 
tom GKM-ku. Aby pritiahol viac študentov 
do kruhu školskej rodiny. Redaktorom pra-
jem zdravie a chuť pracovať.  A, samozrejme, 
veľa Božieho požehnania! Živiooo, živio!

Miroslava Jurková – Zátorská
(redaktorka časopisu 2006 – 2010)

  Pamätám si, aké boli začiatky Quo vadis. 
Pero, lavica, jeden počítač a zopár študent-
ských hláv, ktoré chceli zachytiť život na 

strednej, zážitky, spoločenské udalosti, vý-
lety, úspechy či talenty... Za celý ten čas sa 
v redakcii vystriedalo veľa ľudí, z ktorých 
každý prispel svojím kúskom, aby sa tak za-
každým vytvorilo veľkolepé jedinečné die-
lo. Prajem všetkým, ktorí tvoria redaktorský 
tím, aby naďalej s radosťou a s odhodlaním 
budovali tieto malé „dielka“ a zachováva-
li tak momenty našej školy pre tých, kto-
rí si aj po rokoch radi zaspomínajú... pre 
tých, ktorí nezabudli... Ďakujem a zo srd-
ca želám veľa úspechov v ďalších rokoch.

Michaela Šimeková
(šéfredaktorka časopisu 2006 – 2008)

 Je úžasné sledovať, ako rastie dieťa. V 
pätnástich sa naň dívame ako na človeka, 
ktorý má už len krok k dospelosti. Keď 
vychádza 15. ročník školského časopisu, 
oslava je určite na mieste. Tak ako za die-
ťaťom, aj za časopisom totiž stojí skupina 
blízkych ľudí - hodiny porád, hľadania ná-
metov, písania, grafickej práce, naháňania 
termínov. To všetko ste (sme) dokázali. 
Niektorí sú už preč, no mnohí ešte len prí-
du. :) Som rada a vďačná, že som mohla byť 
v danom časopriestore členkou redakčnej 
rady a všetkým súčasníkom aj „budúcni-
kom“ časopisu Quo vadis prajem veľa ra-
dosti z požehnanej tvorivej literárnej prá-
ce a veľa síl pri príprave ďalších vydaní. 

Zuzana Eperješiová
(šéfredaktorka časopisu 2008 – 2010)

  Kam kráčaš, Quo vadis? Každá redakč-
ná rada priniesla niečo nové a originál-
ne do nášho spoločného diela, ktoré sa 
z roka na rok stáva kvalitnejším. Som 
hrdá, že aj ja som jeho tvorivou súčas-
ťou, mám možnosť meniť a formovať ho. 
Milý môj Quo, prajem ti všetko najlep-
šie, ale hlavne, len tých najlepších! xoxo

Terézia Bariová
(súčasná šéfredaktorka)

redakčná rada
foto GKM



Quo vadis, Quo vadis?
   História časopisu Quo vadis siaha do roku 
2003, keď sme spolu s prvými študentmi 
nášho gymnázia prišli s nápadom založiť 
školský časopis. Odvtedy sa zmenila nielen 
jeho forma, ale aj obsah. K aktualitám diania 
v škole a k vlastnej umeleckej tvorbe pribud-
li recenzie, reportáže, 
rozhovory s osobnosťa-
mi spoločenského živo-
ta... Na časopise vyrást-
lo niekoľko generácií.

   Už 15 rokov mám pred 
očami nadšených mla-
dých novinárov. Vidím 
moje prvé redaktorky, ako sedia v starej 
triede nového gymnázia. Nostalgicky si 
premietam obrázky našich stretnutí, na 
ktorých sa rodili nové návrhy... Spomínam 
aj na našu prvú účasť na Štúrovom pere. 
Pozorne sme počúvali porotu a zapisovali 
každé slovo. Tešila nás aj malá pochvala. 

  Počúvali sme rady odborníkov a postup-
ne sme sa učili, ako robiť školský časopis. 
Náš Quo vadis dostával novú tvár. A potom 
prišla silná zostava: Tomáš Bodnár, Zuzka 
Eperješiová, Táňa Lörincová, Šimon Javor-
nický, Zuzka Szalonová, Barbora Bariová, 

Rišo Ižol, Majka Pacho-
vá. Tí opäť posunuli náš 
časopis o krok dopre-
du. Stretla som mno-
ho nadaných študentov, 
s ktorými bola radosť 
pracovať. Každý zo šéf-
redaktorov, ale aj redak-
torov a grafikov, prinie-

sol počas svojho pôsobenia do života nášho 
časopisu niečo nové. Boli to nádherné roky.

  Quo vadis šíri dobré meno našej školy. 
Dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie škol-
ské periodiká na Slovensku. Za úspechom 
časopisu stojí, podľa mňa, rôznorodosť tém 

a článkov, ktorým sa venujeme, 
a sloboda pri ich výbere. Tým, 
že počas roka robíme veľa ak-
cií – školské plesy, besedy so 
zaujímavými ľuďmi, návštevy 
zahraničných študentov... máme 
o čom písať. Uvedomujem si, 
akú moc majú médiá. Študen-
tov učím, aby prostredníctvom 
svojich článkov upozorňova-
li na to, že nie je všetko také, 
ako sa na prvý pohľad zdá.

 Náš školský časopis je neopa-
kovateľný papier svojej doby, 
ktorý veľa prezrádza a zane-
cháva rôzne posolstvá. Riadky, 
ktoré ponúka, sú o škole, o ľu-
ďoch v nej i okolo nej. Všetci 

Školské časopisy dotvá-
rajú kultúrne prostredie 

školy a pomáhajú jej 
prezentovať sa aj na

verejnosti.



PaedDr. H. Čižmárová
foto GKM

Quo vadis, Quo vadis? chceme, aby bol Quo vadis zaujímavý, 
poučný, aby z neho mali radosť nielen 
tvorcovia, ale hlavne čitatelia. Usilujeme 
sa vtlačiť do jeho riadkov síce nezastavi-
teľný čas, ale aj po rokoch pripomínajúci 
príjemné chvíle a ľudí, ktorých sme stretli 
a ktorí nás svojím spôsobom ovplyvnili.

ffRedakčné rady školských časopisov 
mnohokrát fungujú nielen v rámci krúž-
kov, ale aj v čase mimo vyučovania a 
je to „mravenčia“ práca aj pre pedagó-
gov. Školské časopisy dotvárajú kultúrne 
prostredie školy a pomáhajú škole, učite-
ľom i žiakom prezentovať svoje aktivity 
a tvorbu nielen na vlastnej pôde, ale aj na 
verejnosti. A to platí aj pre náš Quo vadis.

  Slovenský jazyk a literatúru učím dlho. 
Vždy som podporovala a rozvíjala najmä li-
terárne a umelecké talenty žiakov a dnes sú 
z mnohých mojich zverencov úspešní ľudia. 
Som na nich právom hrdá. Práca s tvorivý-
mi deťmi u mňa už prerástla do akejsi nad-
stavby, bez ktorej si neviem a ani nechcem 
učiteľský  život  predstaviť.  Už niekoľko  
rokov  vediem  literárno-žurnalisticky  krú-
žok. Cítim vnútorné  uspokojenie,  keď  vi-
dím  úspechy  svojich  žiakov,  ktorí  na  sebe  
vytrvalo  pracujú  a  nevzdávajú  sa,  keď  
niečo  hneď  nejde.  Už  len  to,  že  dieťa  
získate  na  svoju  stranu,  aby  sa  venovalo  
literatúre,  tvorivosti,  aby  rozvíjalo  svoje  
nadanie,  aby  získalo  istotu  v  tom,  čo  robí,  
a sebadôveru, je pre učiteľa veľká výhra.

 Vynárajú sa mi spomienky, ako sme roz-
mýšľali nad názvom nášho budúceho 
časopisu, a keďže naše gymnázium prá-
ve vznikalo, rozhodli sme sa, že to bude 
Quo vadis. Myslím si, že tento názov i 
dnes nesie rovnako aktuálnu výzvu. Som 
rada, že náš časopis má stále zanietených 
študentov, ktorí svoje otázky, postrehy a 
videnia sveta posúvajú svojim čitateľom.

 Zlepšovať sa v našej práci nám pomáha 
aj súťaž Štúrovo pero. Práve ona podporu-
je a rozvíja novinárske nadanie študentov 
stredných a vysokých škôl. Umožňuje im 
prezentovať školské časopisy a novinárske 
príspevky, napomáha k rozširovaniu poznat-
kov súťažiacich o žurnalistike a žurnalistic-
kých žánroch. Súťaž má medzi študentmi 
veľkú popularitu. V rámci programu sa 
uskutočňujú aj tradičné rozhovory o písanej 
žurnalistike, tlačové besedy s osobnosťami 
novinárskeho sveta a spoločenského živo-
ta. Všetkým organizátorom tohto skvelé-
ho podujatia patrí za to úprimná vďaka. :)
  Nuž, doba aj technika pokročila a s pri-
búdajúcim časom aj náš časopis vyrástol. 
Jeho kvalitu vo Zvolene viackrát ocenili 
aj profesionálni novinári, a to nás teší naj-
viac. Časopis Quo vadis je, aj navždy bude, 
moja srdcovka. Čakajú ho nové výzvy 
a dúfam, že aj nové ocenenia, ktovie...



Končil sa školský rok a zopár odvážlivcov z 
2. A, viac či menej vybavených, sa rozhodlo 
pod vedením svojho triedneho učiteľa vydať 
sa na cestu po stopách slovenských národ-
ných hrdinov v  Nízkych Tatrách. A ako sme 
predpokladali, bol to jeden zo zážitkov, na 
ktoré určite budeme spomínať aj po rokoch...

   Hneď na úvod musím priznať, že to vôbec 
nebolo jednoduché rozhodovanie. Tri dni 
mimo civilizácie, so všetkým potrebným 
stále na chrbte, a to aj vrátane jedla, spacie-
ho vaku a niekoľkými litrami vody - lebo 
človek nikdy nevie. A navyše bez prísľubu 
sprchy či wifi a s predpoveďami plnými 
dažďa. Skrátka, hotová dilema. A preto len 
hŕstka z nás podstúpila všetky tieto riziká.  

   Už po prvých metroch s niekoľko kilový-
mi batohmi sme si zúfali, zvažovali, či to bol 
naozaj dobrý nápad a vôbec sme si nevedeli 

predstaviť ďalšie kilometre. Pomaly sme sa 
vzďaľovali od komfortu svojich domovov, 
brodili sme sa cestou – necestou, naše kroky 
pomaly plynuli pod zablatenými podrážka-
mi a my sme si postupne zvykali na krutú 
realitu. Zvládli sme aj prvé stúpanie, druhé, 
tretie a čím ďalej sme kráčali, tým nás čakali 
krajšie a krajšie výhľady. Nedotknutá príro-
da, všade zeleň a kam sa len pozrieš, pokoj, 
ticho a samota. Spokojne sme sa vyváľali v 
tráve, naobedovali sa zo zásob a kochali sa 
okolitou panenskou prírodou. Aj keď nám 
už podvečer veľa síl neostávalo, neprestáva-
li sme dúfať, že chata, v ktorej budeme spať, 
je už za ďalším kopcom. Raz to teda muselo 
prísť a tento pohľad bol pre nás v tej chvíli 
snáď ešte viac potešujúcejší ako všetka ze-
leň. Kopec ku chate sme zbehli raz-dva a ko-
nečne sme si zložili batohy a vyzuli topánky. 

50 kilometrov v nohách a úsmev na tvári



Terézia Bariová
foto GKM

50 kilometrov v nohách
Po večernom pozorovaní oblohy sme hoci 
na zemi, ale šťastní a spokojní, zatvorili oči.

 Večerné príjemné klesanie vystriedalo 
ranné namáhavé stúpanie. Stálo to však 
za to. Cestou sme stretli veľké, pokojne 
sa pasúce, stádo kamzíkov. Tento jedineč-
ný pohľad sa nám vryl hlboko do pamäti. 

  Stopy slovenských národných hrdinov nás 
zaviedli na známejšie turistické chodníky, 
aj na Chopok či Ďumbier, ktorý bol pre nás 
poslednou ,,prekážkou“ pred chatou M. R. 
Štefánika. Tam nás čakali mäkké postele, 
teplé jedlo a dokonca aj sprcha! Odtiaľ to 
vraj malo byť už len klesanie. My, naivní 
tínedžeri, sme na to naozaj skočili! Zdep-
taní po trojdňovom pochode, možno z ne-
dostatku cukru, museli sme si často klásť 
klasickú otázku: „Kedy tam už budeme?“ 
No už čoskoro, hneď za tým kopcom. Hej, 
veď viete, ako to chodí. Dôjsť sme však 
predsa len došli, rozložili sme sa a dojed-
li všetky zásoby. Ani sa nám nechcelo 
veriť, že už nás nečaká žiadne stúpanie. 

 Po návrate domov nám chvíľku trvalo 
vrátiť sa do reality...:) A hoci sme siahli 
na dno svojich síl a museli sme sa neraz 
nesmierne prekonávať, myslím si, že ani 
jeden z nás toto rozhodnutie neoľutoval 
a snáď by sme si to niekedy ešte raz zo-
pakovali. Pozdravujem vás, lesy, hory!

a úsmev na tvári



Neučiť sa celý prvý septembrový týždeň – 
fakt alebo mýtus? Veru tak, celý jeden týždeň 
sme mali „fajront“. A hoci sme veľmi dobre 
vedeli, že nám to bude na ďalší týždeň zráta-
né ešte aj s úrokmi, našu radosť z prítomné-
ho okamihu to vôbec nepokazilo!  
 
ffPrvý deň školy sme tradične začali svä-
tou omšou, zoznámili sme sa s novinkami i 
s novými tvárami v našej škole a zašli sme 
na chvíľu pozrieť aj do tried. My ostrieľaní 
sme to zvládli raz-dva, ale prváci potrebova-
li na aklimatizáciu, pochopiteľne, dlhší čas. 
   
   Druhý a tretí deň sme strávili na duchovnej 
obnove, na čo sme doteraz neboli zvyknutí, 
no vznikla iniciatíva, aby sa to takto kona-
lo každý rok. Nás to len potešilo a pevne 
veríme, že sa to stane tradíciou. Duchovné 
aktivity popretkávané spoločnými chvíľa-
mi so spolužiakmi, keď sme si mohli dosý-
ta pohovoriť o zážitkoch z leta, či do noci 
sa zabávať, ešte viac upevnili náš kolektív.

Oddych je



  Vo štvrtok si prišli na svoje hlavne naši 
juniori z 1.A a z 2.A na brannom cvičení, 
no a my seniori z 3.A a zo 4.A sme sedeli

v škole, ale len tak, aby sa nepovedalo. Rieši-
li sme triednické záležitosti, učebnice a... :). 

  Zaujímavý program nás čakal aj v piatok. 
Po prednáške o extrémizme nás ako odmenu 
za účasť v mariánskej súťaži navštívil Paľo 
Danko, moderátor televízie Lux. Predviedol 
nám búrlivé i pokojné chemické pokusy a 
rozpovedal nám o ich paralelách s každoden-
ným životom i s medziľudskými vzťahmi. 
Veľa sme sa pri tom nasmiali a v príjemnej 
atmosfére sme pokračovali aj v rozhovore 
s ním. Nazreli sme do života mimoriadne 
tvorivého človeka, ktorý šíril okolo seba 
pozitívnu energiu, nadšenie a entuziazmus.

 Takýto program by sme pokojne prija-
li aj celý rok, no uvedomujeme si, že by 
to mohlo byť na úkor zdravia niektorých 
vyučujúcich. Preto sme radi, že to je tak, 
ako to je, a kým inde sa už v prvý týždeň 
píšu písomky, my si pokojne ,,vegetíme“.

korením práce

Terézia Bariová
foto GKM



Streda 15. november 2017, čas 16.29. Vonku 
je chladný pokojný večer. Nič nenasvedču-
je tomu, že by sa malo niečo stať. Zrazu sa 
zatrasie celá škola. Niekto ide a nie je sám. 
Je ich viac, sú v skupine a na tvári majú na-
maľované zvláštne znaky. Z vlasov im trčia 
pierka a na hlavách majú čelenky. Sú odetí 
v zvieracích kožušinách a v rukách majú pa-
lice. Vôbec ich nepoznám. Čo od nás chcú?

  „Hľadáme nových členov kmeňa Muče-
nis,” povedali sme my, tretiaci, keď sme 
začali pripravovať tohtoročnú imatrikulá-
ciu. Dohodli sme sa, že ju usporiadame 
v indiánsko-domorodskom štýle. Ako 

relatívne starí členovia sme potrebova-
li  „mladú krv” do nášho kmeňa, ktorá by 
nám pomohla oboznámiť sa s novými po-
kročilými technológiami, pretože naše sta-
ré mozgy im už nerozumeli. Samozrejme, 
dostať sa do nášho elitného spolku, nebolo 
pre potenciálnych uchádzačov jednodu-
ché. Predchádzalo tomu mnoho skúšok, v 
ktorých sme si otestovali ich schopnosti.
Najprv sme sa rozhodli vyskúšať ich fle-
xibilnosť a ohybnosť. Tu sa mohol kaž-
dý jeden z nich spoliehať len na svoje 
nohy a na nohy vlastných „spolubratov”,  
aby váhu ležiaceho udržali, navzájom 
sa podržali a nespadli. Na počudovanie 

Prepad GKM



Katarína Szalonová
foto GKM

prvú úlohu zdolali nad naše očakávania. 
Ako sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľko-
krát si človekom. Preto ďalšou kategóriou 
bol test ich jazykov, a to do slova a do písme-
na. Bez pomoci rúk museli vybrať cukrík 
ukrytý v múke. Aj touto skúškou sa im, aj 
keď s malými ťažkosťami, podarilo prejsť.
My, indiáni, sme múdri ľudia. Vieme čí-
tať, písať i počítať. Dôležitá je však pre 
nás orientácia ako aj spoľahlivosť našich 
budúcich spolubratov, preto sme potrebo-
vali preskúšať aj tieto schopnosti. Ženské 
pokolenie nemalo na výber a muselo sa 
spoľahnúť na to mužské a so zavretými 
očami načúvať hlasu, ktorý ich mal do-
viesť až do cieľa. Na naše prekvapenie to
zvládli bravúrne a prekonali všetky nástrahy.

  Najdôležitejšia je však pre nás hygiena. 
Nevieme vystáť špinavé ruky či nohy, ale 
najviac zuby. A tak sme usúdili, že po-
sledná skúška bude najdôležitejšia. So za-
viazanými očami museli noví potenciálni 
členovia nášho kmeňa umyť zuby svojmu 
spolubratovi výbornou cesnakovou pastou. 
My ju považujeme za najlepšiu, pretože 
dezinfikuje a odháňa našich nepriateľov. Aj 
poslednú skúšku sa im podarilo „zložiť”, a 
tak sme ich mohli čestne prijať medzi nás.
Samozrejme, prijať nových členov mohol 
len šaman Adrianus. Ani on neodmietol 
naše pozvanie a prišiel aj so svojím novi-

com Nalimom na prijímaciu ceremóniu. 
Keď už boli všetky úlohy splnené, čestne 
pasoval prvákov ako platných členov kme-
ňa Mučenis. Náčelnícku funkciu zveril na 
štyri roky Mgr. Marcele Martončíkovej.
 Bodkou za dobre vykonanou prácou bolo 
pohostenie „čerstvých” príslušníkov našimi 
tradičnými indiánskymi pochúťkami, a to 
tortilami s paradajkovým dresingom a aby 
im náhodou nevyschlo v krku, na zapitie 
sme im ponúkli našu špecialitu, „jušku“ z 
kapusty. Trošku nám pri príprave do jedál 
„ušli” aj chili papričky, ale my obľubujeme 
štipľavejšie jedlá a myslím, že aj „novope-
čení” členovia si pochutnali a naplnili svoje 
hladné žalúdky. Nakoniec sme ceremoniál 
zakončili veľkou tanečnou párty, kde sme 
si vytriasli boky a precvičili svoje hlasivky. 
Dúfame, že sa naši nasledovníci rýchlo 
adaptujú v novom prostredí a budú úspešne 
pokračovať v tradícii nášho kmeňa Muče-
nis. Prajeme vám veľa šťastia, spolubratia!

Prepad GKM



  Odkedy sme tesne po polnoci odišli z Ko-
šíc a nekonečné hodiny sedeli vo vlaku raz 
tu, raz tam a raz na chodbe, našli sme hrani-
ce okolitých štátov, trpezlivosti i cestovného 
vlakového poriadku. Sem - tam bol aj pokus 
o spánok, ale zvedavosť, či vydržíme nespať, 
bola väčšia. Chodenie hore - dole po trhoch 

na Václavskom námestí a večerné divadlo 
Kdyby tisíc klarinetú nás síce mali zlomiť, 
no my sme nepodľahli. Celkom čulí sme po 
polnočnom príchode na izby balansovali 
na hranici školského poriadku a odolávali 
častým kontrolným učiteľským výpravám. 
Niektorí viac a iní menej úspešne. Skrátka, 
spánok bol odsunutý na vedľajšiu koľaj.
Nedá mi nespomenúť úžasné raňajky vo 

forme švédskych stolov. Aj keď rána boli 
akokoľvek ťažké, dokázali nás nabudiť do 
nového dňa. Tí, ktorí nejedli, mohli ľuto-
vať. Dosť sme sa totiž po Prahe nachodili. 
Zdolali sme aj rozhľadňu Petřín a odtiaľ 
sme sa pešo pustili do mesta na ,,nóbl” ve-
čeru. Večer nás opäť čakalo kultúrne obo-

hatenie - muzikál Jesus Christ Superstar.
Poslednú noc niektorí z nás predsa len ne-
vydržali a išli cieľavedome spať. Ráno ich 
čakali vytúžené nákupy. A potom, hoci 
po nej  nikto netúžil, bola pred nami asi 9 
hodinová psychicky veľmi náročná ces-
ta späť domov... Tak, dovidenia, Praha, 
nabudúce možno už ako vysokoškoláci!

24/7

Hlavné motto nášho výletu: Spánok je pre slabých.



Terézia Bariová
foto GKM



Niekto by povedal, že je „človek - milión” 
a niekto zasa, že je pre stratených majá-
kom v tme. Sám sa považuje za bežného 
„smrteľníka”, ktorý len načúva Božiemu 
hlasu a nasleduje ho. Nechce byť vytŕča-
júca osobnosť, ale skôr chce byť súčasťou 
spoločného diela. Svojou neúnavnou prácou 
sa však dostal do pozornosti spoločnosti a 
určite mu patrí obdiv každého jedného z 
nás. Naše pozvanie prijal a na pôdu nášho 
gymnázia zavítal vzácny hosť – rímskoka-
tolícky kňaz zo Žakoviec - Marián Kuffa.

„Človek, ktorý nemá ideály, je sta-
rec.” (M. Kuffa)
  Myšlienkou, ktorá charakteri-
zovala jeho tínedžerské plány
do budúcnosti, začal pán farár 
Marián Kuffa svoje rozpráva-
nie o ranom detstve a o živote. 
Pochádza z piatich súrodencov. 
Už ako novorodenec dostal 
silný zápal pľúc a ocitol 
sa na prahu života a 
smrti. Ako sám 
povedal, Boh ho 
vtedy zachránil 
a predpripravil 
mu „cestu”, o 
ktorej ešte neve-
del. Neskôr, keď 
bol starší, cho-
dil miništrovať, 
ale neinklinoval 
ku kňazské-
mu povolaniu.
Jeho „lásky” 
boli: pušky, hory, 
jazda na koni 

a karate. Rád si chodil zastrieľať alebo sa 
prejsť do lesa, či liezť na skaly. Karate sa 
venoval 13 rokov a dokonca sa zúčasnil aj 
viacerých súťaží. Zo všetkého mal radosť, 
avšak nič ho nenapĺňalo dokonale. Vte-
dy nastúpil Boží hlas a ukázal mu smer.

„Stať sa kňazom nie je až také 
ťažké, ale stať sa svätým kňazom, 
to je ťažké.” (M. Kuffa)
 Jeho primície sa niesli v duchu veľ-
kej oslavy. Napriek tomu, že chcel len 
skromný obed bez zbytočných ceremónií
v kruhu rodiny, jeho predstavy sa rozply-

nuli a ľudia mu nanosili toľko potra-
vín, že pohostil celú dedinu. Vydalo 
sa približne 1100 porcií jedál pre 
Rómov. Tam sa začala jeho služba 

druhým, ktorú vykonáva až dodnes.

„Kto dáva, ten sa stáva veľ-
kodušný.” (M.Kuffa)

Od roku 1994 začal pô-
sobiť na fare v Žakov-
ciach.Čakala ho vý-
zva pracovať v zlých 
podmienkach a ešte 
k tomu s ľuďmi na 
okraji spoločnosti. 
S vrahmi, s trestan-
cami, s bezdomov-
cami, s prostitútka-

mi, s homosexuálmi... 
Postupne si spoločne 

vybudovali miesto, kde 
začali prichádzať ďalší a 

ďalší. Mariánovi Kuffovi 
sa podarilo „vyskladať” sys-

tém, v ktorom prepojil prácu,  

Svetlo v temnotách



vieru a psychickú pomoc „odsúdeným”. Sa-
mozrejme, platia tu aj určité pravidlá, bez 
ktorých by to nefungovalo. V súčasnosti sa s 
celým svojím tímom stará asi o 250 ľudí. 

„Láska je 3D. Dať druhému dob-
ro.“ (M. Kuffa)
  Zaujímavé rozprávanie pána farára vy-
chádzalo z jeho skúseností, z reálneho ži-
vota, z príbehov, ktoré sa skutočne stali. 
Cez svoje životné zážitky a prácu s ľuďmi 
priblížil hodnoty, na ktorých naozaj záleží. 
„Keby som nemal lásku od mamy, ja by som 
všetkých bezdomovcov pozabíjal od nervov 

a keby som nemal od otca chlapskú výcho-
vu, oni by pozabíjali mňa,” hovoril, keď vy-
svetľoval, že konkrétne veci spolu fungujú 
len s pomocou lásky a porozumenia. To naj-
viac potrebuje pri svojej práci, kedže každý 
deň v plnom nasadení pomáha odvrhutým 
ľuďom zaradiť sa znova do normálneho ži-
vota.

„Pokorní ľudia sa pýtajú, pyšní 
diktujú.“ (M. Kuffa)

  Aj keď je Marián Kuffa dnes pomerne zná-
my, mnohí ho vnímajú ako vzor a z jeho 
systému práce si viacerí berú príklad, on 
sa snaží ostať „pri zemi” a stále sa mod-
liť. „Pokora je pravda,” povedal, „kňaz je 
sprostredkovateľ a môže sa mýliť, ale Boh 
sa nemýli.”

„Vôbec neprekáža, že prídeš po-
sledný do neba. Hlavne, že prídeš. 
„(M. Kuffa)
  Všetky slová, príbehy, myšlienky, ktoré 
sme počuli, sa dotkli srdca každého jedné-
ho z nás. Už len úplne zaplnená jedáleň s 

takmer 700 ľuďmi hovorila o tom, že muž, 
ktorý prišiel, je naozaj výnimočný a ob-
darený Bohom na duchu. Jeho dlhoročná 
„služba” spoločnosti a oddanosť viery v 
Boha je pozoruhodná aj pre človeka, ktorý 
nie je kresťansky založený. Veď aj na prostú 
otázku: „Máte nejakú túžbu?” dokázal od-
povedať s vierou: „Áno, dostať sa do neba.”

Katarína Szalonová
foto GKM



Medzi najpopulárnejší šport, ktorý má veľa 
fanúšikov, hoci väčšinou v mužskom pre-
vedení, patrí ľadový hokej. Tomuto typicky 
mužskému športu sa venuje aj mnoho žien, i 
keď v našich končinách sa hokej v súvislosti 
s „nežným“ pohlavím často nespája. Napriek 
všetkým znevýhodneniam sa práve hokejka 
a korčule zapáčili našej študentke Kláre Bo-
rovskej, ktorá sa tejto aktivite venuje už ne-
jeden rok. Na to, ako sa jej darí, ako sa k ho-
keju dostala a aké má plány do budúcna, som 
sa jej opýtala v nasledujúcom rozhovore.

Väčšina mladých ľudí sa už od det-
stva venuje záľubám, ktoré ich bavia. 
Hrať hokej bolo tvojím snom odmalič-
ka, alebo si sa k nemu dostala náhod-
ne? Aká bola reakcia tvojich rodičov?
 

  Od mala som mala rada šport. Keď som 
mala 9 rokov, začala som s basketbalom. 
Veľa vody som v ňom však nenamútila. Nie 
som veľmi študijný typ, a keď sa mi začali 
v škole zhoršovať známky, rodičia mi ho za-
kázali. K hokeju som sa v podstate dostala 
náhodou. V zime som často chodila vonku 
hrať hokej s bratom. Raz mi otec navrhol, aby 

Ľadové ostrie



som skúsila hrať hokej v dievčenskom klube. 
V podstate môžem ďakovať jeho kolegyni, 
ktorá už vtedy hrala za náš klub a povedala 
môjmu otcovi, že potrebujú nové dievčatá.

Kedy si začala s hokejom? 
Aké ciele si si už splnila a 
naopak, aké ťa ešte čakajú?
 S hokejom som začala, keď 
som mala asi 14 rokov. Mo-
jím snom vždy bolo dostať sa 
do reprezentácie Slovenska a 
hrať na MS alebo OH. Tento 
rok (2017) sa mi môj sen čias-
točne splnil, keď ma vybrali do 
reprezentácie Slovenska. Na-
priek veľkej radosti ma čakalo 
neľahké rozhodnutie. Práve v čase 
sústredenia, po ktorom som tak dlho 
túžila, sa konala naša stužková sláv-
nosť, na ktorú som sa tešila už štyri 
roky. Nuž čo, človek mieni, Pán Boh 
mení. Láska k hokeju zvíťazila.

Každý šport nesie so sebou úspechy a 
pády. Aké triumfy máš už za sebou?
  Pre mňa je úspech, že môžem robiť 

to, čo ma naozaj baví a za to ďaku-
jem najmä rodičom, ktorí ma v tom 

podporujú. Mojím najväčším úspe-
chom, na ktorý si spomínam, bolo 
druhé miesto na turnaji v Žiline.

Idoly, vzory a dobré príklady. 
Všetci máme niekoho, koho 

zbožnujeme a chceme sa na neho 
aspoň  trochu podobať – byť ako 
on. Máš nejaký obľúbený hoke-

jový tím, hráča alebo hráčku?
  Mám viac tímov, ktorým fandím: 

Boston Bruins, Chicago Blackhawks, 
Washington Capitals. Sú to všetko zá-
morské kluby, ktoré hrajú v NHL, ale, 
samozrejme, fandím všetkým Slová-
kom, ktorí v tejto lige hrajú. Mojím 
obľúbeným hráčom je Marián Hossa 
i Patrik Kane a obľúbenou hráčkou je 
majsterka sveta z roku 2012, Courtney 



Birchard, ktorá tento rok prišla k nám do 
klubu, pretože jej manžel hrá túto sezónu za 
HC Košice. Je pre mňa veľkým vzorom nie-
len po hokejovej, ale aj osobnostnej stránke.

Hráš v hokejovom tíme, ktorý sa skladá 
len zo žien?
ffKeď som bola mladšia, hrala som aj 
za chlapčenský klub v Trebišove, ale te-
raz hrám už len za náš, teda Ice Dream.

Muži sa výrazne odlišujú od žien. Platí to 
aj v hokeji? Ak áno, v čom je mužský ho-
kej rozdielny od ženského? 
  Mužský hokej je v mnohom  iný. Naj-
mä chlapci majú oveľa viac možností na 
hranie, keďže na Slovensku je ženský ho-
kej stále tabu. Chlapi majú povolenú hru 
telom a ženy nie. Chlapci od 18 rokov už 
nemusia mať chránič tváre, ale ženy ho 
bez rozdielu veku musia používať. Ženský 
hokej je, samozrejme, aj o niečo pomalší.

Aké je tvoje obľúbené jedlo a ako tráviš 
voľný čas?
  Mojím najobľúbenejším jedlom sú buch-

ty na pare. Voľný čas trávim buď ak-
tívne, a to cvičením alebo pasívne, a to 
pozeraním dobrého filmu. Veľmi rada 
spím, pozerám hokej a inšpirujem sa.

 Ďakujem za rozhovor a v hokejovej ka-
riére prajem veľa úspechov. Nech sa ti 
darí minimálne tak dobre ako doteraz. 

Viktória Vargová
foto K. Borovská



Hovorí sa, že najlepším priateľom človeka 
je pes. Nie je to však pravda – sú to sladkos-
ti. Každý po nich rád siahne, či už v podo-
be čokolády, koláčov, tort alebo muffinov.
U nás na školských akciách sa už všetci
stretli s tvorivým umením našej pani uči-
teľky Dominiky Kmecovej. Jej kulinárske 
schopnosti sú natoľko žiadané, že je po-
trebné zapísať sa do poradovníka. Všetci ju 
poznáme ako učiteľku anglického jazyka, 
avšak primárne vyštudovala slovenský jazyk 
a dejepis. Zaujímalo nás trocha viac zo „zá-
kulisia“, preto sme jej položili pár otázok.

Vyštudovali ste učiteľstvo. Dostali ste sa 
k tortám náhodne, alebo ste svoju záľubu 
po niekom zdedili? 
  Hovorí sa, že nič v živote nie je náhoda. 
Veci sa dejú z dôvodov, ktoré nie vždy po-
známe a ich zmysel pochopíme až po istom 
čase. Odmalička som vyrastala na domácich 
koláčoch a tortách mojej babky, ale sama 
som nikdy nič neupiekla. Rada som jej po-
máhala a pozorovala ju, ako od oka váži 
suroviny, mieša krémy a modeluje cukro-
vé ružičky. Moja láska k tortám má korene 
možno práve tam, no opätovne som ju obja-
vila až v roku 2012. Vtedy som ešte netušila, 
že táto moja záľuba bude taká veľká a trvác-
na. Prišla ku mne úplne nebadane a pomer-
ne jednoducho - cez televíznu obrazovku. V 
tom čase som mala veľmi vážne zdravotné 
problémy, bola som na začiatku dlhej a ná-
ročnej liečby a aby som myslela na príjemné 
veci, potrebovala som sa niečím zamestnať. 
Som človek, ktorý nevie príliš dlho sedieť a 
nič nerobiť. Vždy som bola aktívna v práci 

Happy caking
by Domik



i mimo nej. Môj manžel mi vtedy povedal, 
že máme nový televízny kanál, ktorý mô-
žem pozerať, aby som sa rozptýlila. A prá-
ve tam piekol jednu zo svojich obrovských 
tort známy americký cukrár Buddy Valastro 
alias Cake Boss. Veľmi sa mi to zapáčilo, 
a tak som sa rozhodla, že manželovu naro-
deninovú tortu upečiem sama. Našla som 
si na internete recepty, kúpila si marcipá-

novú hmotu na modelovanie a prvá torta 
bola na svete. Keďže mala v rodine a aj na 
sociálnej sieti úspech, o mesiac som piekla 
ďalšiu pre moju sestru, a tak sa to rozbeh-
lo. :) Tortičky mi úžasne pomáhali odpútať 
sa od čiernych myšlienok, zaplnili mi my-
seľ a prebudili moju fantáziu. Prišli v tom 
najvhodnejšom čase a priniesli mi do života 
radosť, nových priateľov a nové výzvy. :)   

Výroba torty, ktorá na sebe musí mať 
veľa drobností, je určite náročný proces. 
Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri jej výro-
be? 
  Proces výroby torty je náročný, a to naj-
mä na čas. Iba ten, kto si týmto procesom 
prešiel, chápe, o čom hovorím. U mňa sa 
vždy začína  behaním po obchodoch a zhá-
ňaním surovín, pokračuje často niekoľko-

dňovým modelovaním ozdôb, potom pe-
čením, plnením, poťahovaním a finálnym 
zdobením. Zo začiatku to bolo pre mňa ná-
ročnejšie všetko si naplánovať tak, aby som 
si zbytočne nepridávala robotu navyše. Ale
postupne som si vytvorila systém, v ktorom 
fungujem doteraz a som s ním spokojná. 
Ak plánujem upiecť nejakú tortu, vždy sa v 
dostatočnom časovom predstihu porozprá-

vam s človekom, ktorý ju objednal, aby som 
zistila čo najviac o oslávencovi, čo má rád 
a čo nemá, aby som vedela, čo by ho naj-
viac potešilo. Z týchto informácií si potom 
v hlave tvorím predstavu o tom, ako by mala 
torta reálne vyzerať. Keď nechám pracovať 
moju fantáziu a nemám striktne vyznačené 
hranice, vtedy sa mi tvorí najlepšie. Inšpi-
ráciu nachádzam všade okolo seba. Jej ne-
konečnými zdrojmi sú kvety, detské hračky, 
vzory na látkach a spoločenských šatách. 

V súčasnosti sa trendy menia aj čo sa týka 
tort. Aký je momentálny kurz v cukrár-
skom svete a aké torty si vaši zákazníci 
najčastejšie želajú?
  Cukrárske trendy sa síce menia, ale tak, 
ako je to napr. v móde, aj tu sú niektoré 
štýly nadčasové, iné zanikli alebo sa vrá-



tili tie, ktoré tu už boli, len v inej podobe. 
V súčasnosti sú veľmi populárne nahé a 
polonahé torty so živými kvetmi, nepoťa-
hované s čerstvým ovocím a stekajúcim 
efektom, ale aj poťahované s cukrovými 
kvetmi či inými dekoráciami a metalickými 
farbami. Samozrejme, že ľudia prichádzajú 
s rôznymi nápadmi, ktoré sa nie vždy zho-
dujú s mojimi predstavami. Vždy sa však 

snažím nájsť kompromis, ak je to možné. 
Ak to možné nie je, snažím sa odporučiť 
niekoho, kto danú predstavu bude vedieť 
zrealizovať, keďže si myslím, že každý 
si zaslúži tortu podľa svojich predstáv. Ja 

osobne najradšej tvorím svadobné a naro-
deninové kvetinové torty a tortičky s mi-
lučkými zvieratkami pre najmenšie detičky.  
Mojím cukrárskym vzorom je Angličanka 
Tracy James z Cotton&Crumbs, u ktorej 
som absolvovala kurz výroby cukrových 
kvetín. V jej tvorbe som našla aj svoj štýl, 
ktorý mi umožňuje tvoriť originálne torty.    

Akú najbláznivejšiu objednávku ste do-
posiaľ mali a ktorá objednávka sa vám  
vydarila najviac?
  Neviem, či by som ju nazvala najblázni-
vejšou, ale tou najneobyčajnejšou bola pre 
mňa jednoznačne torta s motívom hasič-
skej súťaže. Keďže poznám svoje hranice 
a viem, v ktorých témach sa cítim dobre, 
musela som odmietnuť. A ktorá sa mi vy-
darila najviac? Každá, ktorá vyčarila úsmev 
a radosť na tvári obdarovaného. To je mo-
jou hybnou silou a neustálou motiváciou 
robiť veci lepšie. Najšťastnejšia som vte-
dy, ak dostanem správu, fotku či video so 
spokojným a šťastným oslávencom. Vtedy 
si vždy poviem, že tá námaha stojí za to.

Ďakujeme vám za vaše úprimné odpovede 
a prajeme vám veľa  tvorivých nápadov do 
ďalších rokov.

redakčná rada
foto D. Kmecová



Áno či nie?
  Viete si predstaviť maturitný ročník bez 
stužkovej? Myslím si, že je to pre väčši-
nu študentov takmer nemožné. Keď som 
prvýkrát vstúpila do našej triedy, teraz 
už takmer jednotnej, nikto o tejto sláv-
nosti nechcel ani len počuť. Na začiatku 
som to nevedela pochopiť. Veď po odo-
vzdávaní Oskarov sme si nič stresujú-
cejšie nevedeli predstaviť. Čas plynul a 
ukázalo sa, že naša pirátska skupinka sa 
bojí.  Boli sme vystrašení, že to nezvlád-
neme a začalo sa menšie obdobie obrov-
skej výmeny názorov. Ako to dopadlo? 
Všetci, čo nás poznajú, vedia, že naša 
neobyčajná trieda je schopná nečaka-
ných zvratov. Stužková nakoniec bola. 
Niekoľkí z nás bleskurýchlo objedna-
li sálu, fotografa, kvety a pohostenie. 
Vďaka štyrom odvážnym sa podarilo 
pripraviť zábavný a jedinečný program i 
živú kapelu k tomu. Nadišiel deň D a my 

sme s malou dušičkou stáli pred rodičmi, 
učiteľmi, pani riaditeľkou a našimi du-
chovnými s očakávaním, ako to celé do-
padne. Po omši odznelo pár dojímavých 
slov, dokonca i slzička z oka vypadla. 
Nezabudli sme ani na stužkovanie a na-
priek obavám sme všetko zvládli. Večer, 
ktorý patril iba nám, sme si užili naplno. 
Ovídius povedal: „Čas plynie a my ne-
pozorovane starneme.“ Veru, aj my sme 
za tie štyri roky zostarli a teraz už hrdo 
nosíme zelené stužky. Za ten čas sme
zvládli veľa skúšok, osobných i škol-
ských. No verte mi, keď poviem, že naj-
väčšia nás ešte len čaká. Ak prekonáme 
aj skúšku dospelosti, maturitu, skončí sa 
jedna kapitola života a v našej knihe sa
začne písať ďalšia. Nová a určite zaují-
mavá.

Stela Šoganičová



  Štyri roky zbehli ako voda a my 
sedíme v triede označenej nápisom: 
4. A. K životu maturanta neodmys-
liteľne patrí stužková. V našom 
prípade však nie. Teda, nakoniec 
áno. Mali sme veľký problém, kým 
sme sa zhodli na tejto skutočnosti. 
Stužková: áno či nie? Po nekoneč-
ných hádkach sme sa „dokopali“ 
k objednaniu sály, k pozvánkam a 
týždeň pred slávnosťou pár z nás 
aj k programu. Nuž, deň D nadišiel 
a my, vyfešákovaní a vyoblieka-

né, sme stáli pred našimi rodičmi 
a učiteľmi. Boli povedané krásne 
a dojímavé slová, ba i slzy padli. 
Napriek veľkým obavám sme si 
náš večer užili a teraz nás môžete 
stretnúť vysmiatych so stužkami na 
kabátoch. Stužkovú si môžeme od-
škrtnúť zo zoznamu. Ostáva nám už 
len maturitná skúška a detstvu bude 
definitívne koniec. Dnes sa nám 
zdá, že je to ešte ďaleko, relatívne.

Radka Neubertová

foto GKM



Rivalita v povolaní

Fínsky vzdelávací systém je považovaný za 
jeden z najlepších v celom svete. Absolventi 
fínskych škôl patria medzi mimoriadne inteli-
gentných a vzdelaných jedincov. Za všetkým 
pravdepodobne stojí minimalistický prístup, 
s ktorým sa k fínskemu školstvu pristupuje.

  Školy vo Fínsku nežiadajú nijaké školné 
poplatky, dokonca je študentom poskytova-
né štátom dotované stravovanie v školských 
jedálňach. Fínsko sa rozhodlo skoncovať s 
takmer všetkými štandardizujúcimi testova-
niami žiakov do 16 rokov a preferuje systém 
bez domácich úloh. Je nelegálne posielať 
dieťa do školy predtým, ako dovŕši 7 rokov.
Byť učiteľom v krajine ako Fínsko je mi-
moriadne náročné – vyžaduje si to ex-
celentné akademické vzdelanie a magis-
terský titul. Nehovoriac o tom, že ide o 

profesiu, v ktorej vládne rivalita, no na 
druhej strane je aj primerane ohodnotená.

 Ako to vo Fínsku v skutočnosti vyze-
rá, nám porozprával náš pán zástupca 
Milan Koščo, ktorý v rámci programu 
Erasmus + krajinu tisícich jazier navštívil.

Pozadie fínskeho úspechu vo vzde-
lávaní
ffFínsko dosahuje vynikajúce výsledky v 
rôznych medzinárodných ratingoch. Para-
doxne národné testovania, ako ich poznáme 
my na Slovensku, vo Fínsku nie sú. Medziná-
rodnú váhu má napríklad testovanie OECD 
PISA, ktorá testuje výsledky vzdelávania z 
pohľadu trhu práce z aspektu čitateľskej, fi-
nančnej a matematickej gramotnosti. Fínsko 
v týchto štúdiách obsadzuje prvé priečky. 



Aká je história fínskeho úspechu?
  Fínsko patrilo v druhej polovici 20. sto-
ročia medzi ekonomicky menej vyspelé 
štáty Európy. Tvar územia Fínska, rozloha, 
počet obyvateľov približne rovnaký ako na 
Slovensku, nízky prirodzený prírastok – to 
všetko boli faktory, ktoré determinovali 
investovanie do vzdelávania a znalostnej 
ekonomiky. Fíni rozhodnutie neoľutovali.

V ďalšej časti ponúkam základné atri-
búty fínskeho vzdelávacieho systému.

System Design
   In the 1970s, Finland moved to comprehen-
sive schools for all students.  With this chan-
ge, schools were organized to ensure that all 
students have a common education expe-
rience, with highly qualified teachers and 
supports for struggling students.  Today in 
Finland, students start school with one year 
of pre-primary education, followed by nine 
years at a comprehensive school. Following 
the completion of comprehensive school, 
students choose between academic or voca-

tional upper secondary schools, or they may 
choose to leave school altogether. This op-
tion is unpopular; more than 95% of students 
continue to upper secondary education, with 
about half of those choosing an academic 
track (53%), and half a vocational track 
(47%) – resulting in a graduation rate of 95%.

Education Finance
ffEducation in Finland is free to all beginning 
at the voluntary pre-primary level and conti-
nuing through upper secondary school. Total 
spending on education represented more than 
6.5 % of Finland’s GDP in 2013. The average 
across OECD countries was 4.8% in 2013. 

Teacher and Principal Quality
  High quality teachers are the hallmark of 
Finland’s education system.  Teaching is 
Finland’s “most respected” profession. The 
real answer certainly has something to do 
with the respect for teachers in Finland, but 
much more to do with the selection process, 
the work itself and the working conditions. 
Because Finland has developed a deeply 
thoughtful curriculum and then provided 
teachers even more autonomy with respect 
to how they approach that curriculum, they 
have both a curriculum worth teaching and 
the kind of autonomy in how they approach 
it that is characteristic only of the high-sta-
tus professions.  This high level of trust, the 
intellectual challenges of a curriculum that 



aims high and involves a regimen of con-
stant invention, the satisfaction of knowing 
that you have been admitted to a profession 
that is very hard to get into, the knowledge 
that you will be working with others who 
have the same attainments and the profes-
sional autonomy usually associated only 
with the highest status professions — all 
this makes for a very attractive job.  It sho-
uld be no surprise that Finland has a very 
high retention rate for teachers, with about 
90% of trained teachers remaining in the 
profession for the duration of their careers.

Student Support Systems
   Finnish schools not only provide education, 
they provide many other important resour-
ces and services for their students, including 
a daily hot meal, psychological counseling 
and health services.  Finland is a homogeno-
us society; only small minorities of students 
are immigrants. Nevertheless, the Finnish 
Ministry of Education is committed to pro-
viding equitable education, functional bilin-
gualism and multiculturalism in schools. All 

children between 7 and 17 for whom Fin-
nish is a native language are entitled to in-
struction in either Finnish or Swedish. Once 
they have begun comprehensive schooling, 
students may be educated in small, remedial 
teaching groups until they are ready to join 
mainstream classes. Finland invests much 
time and effort to ensure that all students have 
the supports they need to succeed in school.  

Some key points of the Finnish 
system
•  Children start their comprehensive scho-
ol education relatively late at the age of 7. 
• The Finnish education system is almost 
entirely publicly funded.
•ffAlmost all children attend their nearest 
local school. 
• Teachers are respected professionals and 
have a high level of autonomy in their 
work. There are no school inspections.
•fThere are no dead-ends in the educa-
tion system. All programs provide eligi-
bility to move on to further education.



Curriculum change 2016/2017-
-Overhauling the Way Finnish 
Schools Do Things
  Finland’s education system, often held up 
as an exemplary model for the rest of the 
world, is making some major changes. Now, 

the country is changing the way it teaches 
students. Going forward, Finnish schools 
will be placing less emphasis on individual 
subjects like math and history, and will in-
stead focus on broader, more interdisciplina-
ry topics like geography, biology, social stu-
dies. The goal, according to Finnish leaders, 
is to provide students with the necessary ski-
lls for a more technological, global society.
Here are three things you need to know 
about Finland’s changing education system:

1. Finland is instituting “Phenomenon-
based teaching”
2. Students will be involved in helping to 
plan lessons
3. There will be an emphasis on student 
collaboration

  Cieľom projektu Erasmus+ je zvýšiť kvali-
tu výučby od predškolského po vysokoškol-
ské vzdelávanie  v školách v celej Európe.
Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich 
v sektore školského vzdelávania, aby mohli 
rozvíjať svoje odborné schopnosti a spo-

lupracovať s partnermi v Európe. Aktivity 
podporia výmenu osvedčených postupov 
a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré 
riešia spoločné problémy, akými sú napr. 
predčasné ukončenie školskej dochádz-
ky alebo nízka úroveň základných zruč-
ností. Realizované aktivity  môžu posilniť 
väzby so svetom mimo školy a s ďalšími 
sektormi vzdelávania a odbornej prípravy.

Mgr.  Milan Koščo

Ďakujeme za poskytnuté bohaté informá-
cie a držíme palce pri realizácii projektu. 

redakčná rada
foto internet



Posledné dni tohto roku sa pomaly míňa-
jú a na dvere nedočkavo klopú Vianoce. 
Vždy majú svoje čaro a akoby zvláštnu 
silu všetkých ľudí citovo ovládnuť, vniesť 
do sŕdc pokoj, dobrú vôľu a nezištnosť.

  Každého z nás sa pomaly zmocňuje via-
nočná nálada. Akosi viac nám záleží na 
priateľoch, na blízkych a úcta k rodine 
nadobúda väčší rozmer. Chceme byť lep-
ší a snažíme sa čo najviac si spríjemniť 
tých pár krátkych chvíľ. Zdobíme via-
nočný stromček, upratujeme, pečieme... 
Čaro týchto sviatkov však nespočíva iba 
v storakých druhoch vianočného pečiva, 
ani v  najkrajšie vyzdobenom stromčeku. 
Keby to tak bolo, bolo by to veľmi smutné.

   Vianoce nedočkavo zaklopali aj na dvere 
našej triedy a my sme im s radosťou  otvo-
rili. Na chvíľu sme sa zastavili a v predstihu 
sme si spoločne vychutnali sviatočnú chvíľ-
ku. Otvorili sme svoje srdcia, zabudli na zlo-
bu a starosti všedných dní. Nezabudli sme 
však na darčeky. Niektorí stavili na kúpu v 
obchode, iní potešili spolužiakov darčekmi, 
ktoré sami vyrobili. Dôležité bolo, že sme si 
ich darovali z lásky. Lebo láska – to nie je 
len brať, ale najmä a predovšetkým dávať. 

Priali sme si, aby taký bol celý náš život. 
Sviatočný i vo svojej každodennej všednosti.

 Zisťovali sme, ako prežívajú Viano-
ce naši spolužiaci a tú sú ich odpovede:

Každý trávi sviatky s tými, kto-
rých má rád. Ako a s kým tráviš ty 
najkrajšie dni roka?
Noro M.: Sviatky trávim v kruhu svojej 
rodiny, zdobíme stromček, balíme darčeky, 
ochutnávame koláče a všetky vynikajúce 
jedlá. 
RadkafN.: Najradšej trávim sviatky s 
rodinou. Všetci sa zídeme u babky na 
dedine, donesieme koláče, kopu skve-
lého jedla, rozprávame sa, pozeráme 
vianočné rozprávky alebo filmy a teší-
me sa, že sme konečne všetci pokope. 
Martin B.: Niekedy sviatky trávime pa-
sívne doma alebo u starých rodičov, ino-
kedy aktívnejším spôsobom na lyžovačke. 

Je pre teba dôležité, aby za vianoč-
ným stolom sedela spolu celá rodi-
na?
Paťa P.: Je to podľa mňa veľmi dôleži-
té. Počas bežného roka sa všetci za nie-

Prišli k nám skôr

Radka N. Veronika P.Martin B.Paťa P.



čím ponáhľame a nemáme veľa času 
byť spolu. Toto je skoro jediný svia-
tok, keď za stolom sedíme naozaj všetci. 
Veronika N.: Je to pre mňa najdôležitejšie. 
Nič nie je viac, ako byť s ľuďmi, ktorí vás 
vychovali a sú s vami každý jeden deň. V 
trápeniach i v radostiach, stále vám pomôžu 
a vy viete, že sa na nich vždy môžete obrátiť. 

Aké vianočné zvyky dodržiava 
tvoja rodina pred alebo počas sa-
motnej štedrovečernej večere?
Bianka P.: Pred večerou čakáme na zvo-
nenie zvonov z kostola, potom sa pomod-
líme a pri stromčeku si čítame zo Svätého 
písma. Spolu si sadáme k stolu. Hlava ro-
diny dá pod obrus peňaženku, nasleduje 
kúsok cesnaku, oblátky s medom a samotná 
večera. Po večeri sa celá rodina presunie k 
stromčeku a asi ako každý, rozbaľujeme si 
darčeky. O polnoci ideme na svätú omšu. 
Veronika P.: Na začiatku večere otec roz-
lomí chlieb s cesnakom a dá každému čle-
novi rodiny. Mama dá každému rozlome-
nú oblátku s medom. Potom otec rozreže 
jablko a my s napätím čakáme, či sa v ňom 
ukáže hviezda alebo nie. Pomodlíme sa a 
neskôr nasleduje obyčajná štedrá večera. 
Paťa P.: Najprv dá otec peňaženku s pe-
niazmi pod obrus, aby sme na ďalší rok 
mali dostatok peňazí, potom si každý 
dá kúsok oblátky, a to vždy od najmlad-

šieho člena rodiny po toho najstaršieho. 
Samozrejme, máme prísny zákaz od-
chádzania od stola počas celej večere. 

Darčeky človeka vedia vždy pote-
šiť. Radšej ich kupuješ alebo vy-
rábaš?
Veronika N.: Rada kupujem, pretože nie 
som dosť zručná a niekedy mám aj málo 

Veronika N. Bianka P. Noro M. Monika R.



času, no na druhej strane aj rada vyrá-
bam, pretože je to darček od srdca a ten 
nikdy neurazí, aj keď sa niekedy nevydarí. 
Monika R.: Vzhľadom na nedostatočný čas 
a moju „šikovnosť“ radšej darčeky kupujem. 
Mňa osobne však darčeky už roky nezaujíma-
jú. Darom mi je, že sú všetci zdraví a šťastní. 
Radka N.: Kupujem, lebo som nešikovná. 
Paťa P.: Jednoznačne darčeky kupujem, aj 
keď ručne vyrobený darček je viac osobný 
a väčšinou aj praktickejší či dekoratívnejší. 

Máš rád prekvapenia alebo ti viac 
vyhovuje, ak vieš, že dostaneš dar-
ček, po ktorom si už dlho túžil?
BiankaffP.: Jednoznačne prekvapenia. 
VeronikaffP.: Mám rada prekvapenia. 

Martin B.: Vždy sa radšej nechám prekva-
piť. 
Paťa P.: Skôr prekvapenia. 
MonikafR.: Mám radšej prekvape-
nia, aj keď nie vždy sa ten druhý trafí do 
môjho vkusu (hlavne, čo sa týka kníh). 
RadkaffN.: Prekvapenia vždy potešia. 
Veronika N.: Rada sa nechávam prekvapiť. 
Noro M.: Radšej by som chcel vedieť, čo do-
stanem, no u nás je to stále o prekvapeniach. 

ffTo, že Vianoce sú hlavne o rodine a o 
láske si myslia aj naši respondenti, ktorým 
ďakujem za odpovede a prajem krásne Via-
noce prežité v zdraví a v kruhu najbližších.

Viktória Vargová
foto GKM



Chutilo
 Býva dobrým zvykom, že v 
predvianočnom čase sa koná na 
našej škole vianočná kapustni-
ca, ktorá nás naladí na najkraj-
šie sviatky v roku – Vianoce. 
Ani tento rok sa bez nej nezao-
bišiel. Tí, čo prišli, neobanovali, 
pretože druháci pod taktovkou 
nášho pána kaplána nesklama-
li. Darček v podobe chutnej 
kapustnice venovali od srdca 
všetkým, aby sme v predvianoč-
nom zhone nezabudli jeden na 
druhého... Druhákom i pánovi 
kaplánovi ďakujeme. Vianočná 
kapustnica bola dôstojnou bod-
kou za celoročným snažením.

nám

redakčná rada
foto GKM



Ako funguje „bikesharing“?
 Služba verejných bicyklov je dostupná 
pre záujemcov 24 hodín denne. Tento sys-
tém funguje celkom jednoducho. Pomo-
cou aplikácie, ktorá bude dostupná pre 
Android a aj pre iOS, si záujemca nájde 
najbližší voľný bicykel, oskenuje QR kód 
na bicykli a môže ho použiť. Po použití 
by mal záujemca vrátiť bicykel k najbliž-
šiemu stanovisku. Keďže sa v Košiciach 
nájdu aj ľahostajnejší užívatelia, firma si 
zabezpečila ponechávania bicyklov na ne-

správnych miestach službou, ktorá bicykel 
do 12 hodín vráti na najbližšie stanovisko.

Bude to všetko zadarmo?
 Samozrejme, ako nič na svete, ani tie-
to služby nebudú zadarmo. Je potrebné
zaplatiť depozit vo výške 50 eur. Prvá pol-
hodina prenájmu bude každý deň zadarmo, 
používatelia mestskej karty a klienti Antiku 
majú zadarmo 45 minút denne. Každá za-
čatá hodina bude stáť euro. Projekt ponúka 
aj možnosť mesačného prenájmu v hodnote 

Najväčší poskytovateľ telekomunikačných služieb na východe predstavuje projekt za-
ložený na tzv. bikesharingu (služba zabezpečujúca požičiavanie bicyklov osobám, kto-
ré ich nevlastnia). Prvý „bikesharing“, alebo inak „verejné bicykle“, zaviedli už v roku 
2016 v Prievidzi. Tento rok ho spoločnosť Arriva spustila v Nitre a budúci rok sa má 
spustiť aj v Košiciach. Samozrejme, Bratislava nezaostáva a plánuje spustiť pilotný pro-
jekt v blízkej budúcnosti. Projekt začal na Slovensku realizovať generálny riaditeľ a 
majiteľ Antik Telecom, ktorý tento nápad priniesol z Číny, kde už dlhšiu dobu pracuje.

Bikesharing



10 eur. Platiť sa bude dať pomocou SMS 
a zákazníci spoločnosti Antik budú mať 
možnosť zaplatiť prostredníctvom faktúry.

Risk je zisk
   Vízia spoločnosti Antik je v prvej etape na-
sadiť 800 bicyklov do Košíc, a to v hodnote 
600 tisíc eur. Postupne  má v pláne ponúkať 
až dvetisíc bicyklov. Na spolufinancovaní sa 
bude podieľať aj mesto Košice, a to vo výš-
ke 50 tisíc eur ročne. Celý projekt má byť 
vraj oveľa drahší. Investícia Antiku sa bude 
pohybovať okolo 600 tisíc eur, ale ročné ná-
klady budú siahať až do výšky 100 tisíc eur.
Generálny riaditeľ a majiteľ Antik Telecom 
hovorí:

„Bikesharing chápeme podob-
ne ako výstavbu našej optickej 
siete v Košiciach v minulých ro-
koch, ako investíciu s dlhodobou 
návratnosťou.“ 

      

Projekt bude spustený v máji 2018. Dúfam, 
že sa realizácia projektu podarí nielen kvôli 
šetreniu životného prostredia, ale aj kvôli 
celkovej kultivácii a oživeniu mesta Košice.

Bikesharing

Patrícia Petrušová
foto internet



KFW
Košice sa do povedomia verejnosti zapísali nielen ako mesto kultúry či športu, ale aj ako 
mesto módy. V roku 2014 sa po prvý raz a ako doteraz jediné mesto na Slovensku dostali
do svetového zoznamu podujatí známych pod značkou Fashion Week. Zážitky z kreatívnych 
módnych výtvorov v pôsobivo zmodernizovaných priestoroch Kulturparku boli zaujímavé 
a nezabudnuteľné, ba až inšpirujúce. Vďaka úspechu z predchádzajúcich prehliadok sa tak 
Košice zaradili do spoločnosti takých veľkomiest módy, ako sú Miláno, Paríž alebo Londýn.

  Štvrtý ročník tejto súťaže prvýkrát hostil 
medzinárodný „start – up“ pre mladé ta-
lenty módneho priemyslu. Košice Fashion 
Week podporuje a dáva šancu začať práve 
tu svoju umeleckú a dizajnérsku kariéru ši-
kovným mladým talentom, ktoré sa neboja 
prejaviť a ukázať, čo vedia. V programe 
dostali ponuku študenti umeleckých škôl 
z Košíc - SOŠ Gemerská a Škola úžit-
kového výtvarníctva, študenti ateliérov 
a odevného dizajnu z VŠVU z Bratisla-
vy, UJEP z Ústí nad Labem a ZCU Plzeň.



V rámci bohatého programu svoju aktuálnu kolekciu predstavila aj značka BCBG MA-
XAZRIA, ktorá dostala názov z parížskeho slengu „Bon Chic Bon Genre“, čo zname-
ná „Dolný štýl, dobrý postoj“, a tak stelesňuje kombináciu európskeho spracovania
a amerického ducha.

Na predvádzacie mólo sa dostali aj značky 
ako Mango, Valentino, Versace, Victoria 
Beckham...

Dlhoročné skúsenosti, štýl, originalita a ak-
tuálnosť boli slová definujúce aj tento ročník. 

    Košice sú mestom tvorivosti a ľudia tu 
žijúci dokážu oceniť a inšpirovať sa no-
vými módnymi trendmi. Na tejto akcii sa 
zúčastnilo viac ako 10 tisíc hostí, a pre-
to je vidieť, že úspech projektu ide ruka 
v ruke s úspechom módnych návrhárov.

 Košické návrhárky Jana Polak, Ida 
Sándor, Zuzana Haková sa predvied-
li módnymi trendmi na jeseň 2017/2018.
 V priestoroch Kulturparku sa nachádzal 
aj ZOOT corner s odborným poraden-

stvom stylistky a súťažou o vstupenky.

Riaditeľkou bola Karolína Bosáková.

  Teší ma, že moje rodné mesto Košice sa do 
povedomia verejnosti zapísali nielen ako 
mesto kultúry či športu, ale aj ako mesto 
módy.

Viktória Vargová
foto internet



Mengeleho dievča
Druhá svetová vojna. Najničivejšia pohroma 
v dejinách ľudstva, kde si najviac odtrpeli 
tí, ktorí za nič nemohli. Židia a ľudia, kto-
rí podľa niekoho neboli hodní jestvovať na 
tomto svete. Do veľkej likvidácie boli zapo-
jení aj obyvatelia Slovenska. Niektorí „hrdi-
novia” však prežili a žijú dodnes. Preto sa aj 
Veronika Homolová Tóthová rozhodla „vy-
spovedať” Violu Stern Fisherovú. Sloven-
ku, ktorá prežila štyri koncentračné tábory.

Detstvo a dospievanie
  Viola sa narodila 14. novembra 1922 ako 
tretie dieťa rodičom Helene Sternovej a An-
dorovi Sternovi. Pribudla medzi dvoch bra-
tov Alexandra a Juraja. Ako sama opisuje, 
jej detstvo bolo krásne. Vyrastala v meste 

Lučenec, kde potom aj navštevovala školu a 
bývala až do vojny. Už v pätnástich rokoch 
zažíva svoju prvú skutočnú lásku s jedným 
z najkrajších chlapcov v Lučenci, o sedem 
rokov starším Arthurom. Jeho pôvab a šarm 
zapôsobili na mladú peknú Violu a zaľúbila 
sa doňho na prvý pohľad. Ich „románik” sa 
ale čiastočne končí, keď Arthur odchádza 
znova do Prahy, kde študuje. Smutné chvíle 
zaplňujú aspoň písaním si listov, ktoré udržo-
vali vieru v ich vzťah, spoločné sny a túžby. 

Zmena lusknutím prsta
  Violin život sa začal veľmi rýchlo meniť 
od 10. novembra 1938, keď prišla maďar-
ská armáda do Lučenca. Najprv vyhnali 
Slovákov a nastolili tvrdú maďarizáciu. 



Mengeleho dievča

Keďže rodina Fischerovcov vedela roz-
právať obidvoma jazykmi,  mohla ostať v 
meste. Neskôr sa však zača-
li proti nim, Židom, stavať 
aj vlastní. Organizovali sa 
protižidovské demonštrácie, 
protesty a zasialo sa seme-
no nenávisti proti nevinným 
ľuďom. Z bežného života 
sa stal život zákazov. Židia 
nesmeli mať rádio, kožuši-
ny, autá a bicykle, nesmeli 
chodiť do obchodov, do kina 
a neskôr ani po chodníku. 
Tak aj Viola spomína na to, 
ako sa museli bezdôvodne 
vysťahovať z ich vlastného 
bytu a ako jej otecko (ako 
ho volala) dostal výpoveď, 
pretože bol Žid. Stále však 
verili, že sa tento „chvíľko-
vý hnev” vytratí a znova na-
stúpia racionálne argumenty. Veď to predsa 
boli lekári, bankári, učitelia, obchodní zá-
stupcovia, skrátka ľudia potrební pre spo-
ločnosť. Boli si istí, že ak budú žiť čestne 

a budú dodržiavať zákony a nariadenia, 
nebude dôvod, aby do nich niekto zapáral. 

Skutočnosť však bola iná. Žena, muž, dieťa 
alebo starec, dôvod bol jednoduchý. Si Žid?

Tovar, nie ľudia
  Zhabali im všetko, čo celý život budovali, 
na čo si celý život šetrili peniaze. Avšak to 
bolo možno „najmenej” po tom, ako im zo-
brali aj to, čo im bolo najcennejšie. Slobodu, 
súkromie, dôstojnosť a hlavne rodinu. Aj 
Fischerovcom to dávkovali postupne. Keď 
už nemali takmer nič, obaja Violini bratia 
boli povolaní k odchodu. Ani nevedeli, kam 
idú, čo budú robiť a či sa vôbec vrátia. Pra-
covať? Kopať zákopy? Bojovať? Odpoveď 
nedostali. Ďalšia rana prišla v podobe presu-
nu už len trojčlennej rodiny do geta (miesto s 
obydliami oplotené ostnatým drôtom). Tam 
zhromaždili všetkých Židov z okolia. Postup-
ne sa to zhoršovalo, keď ich zo zlých pod-
mienok v gete premiestnili do ešte horších, 
do tehelne. Tam sa ich život úplne obrátil a 
stal sa z nich „tovar” označený číslom. Kto 



„Bola som Mengeleho dievča. Jedna z 
mnohých, ktoré museli zniesť jeho poku-
sy. Jedna z mála tých, ktoré to prežili. A 
možno som jediná, ktorá ho porazila – on 
a jeho tím mi robili veci, po ktorých som 
už nikdy nemala spoznať ten najväčší dar 
– držať v náručí vlastné dieťa. Porazila 
som ich dvakrát. Mám dve skvelé dcéry.“



spal na sene, mohol vykonať potrebu len v 
určitom čase a konzumoval múku zmiešanú 
s vodou. Avšak po horšom prišlo ešte horšie, 
samotné peklo. Transport do Auschwitz- 
-Birkenau (Osvienčimu). Tam sa zostáva-
júca rodina Fischerovcov rozdelila navždy.

Prečo?
  Prečo my? Prečo, keď sme nič neurobili? 
Prečo sme tu? Podobné otázky vŕtali v hla-
ve každému, kto sa ocitol v „koncentráku” 
v  inej krajine medzi ďalšími tisíckami ľudí 
s podobným osudom. Netušili, čo sa s nimi 
bude diať. Ich otrokári to ale mali stoper-
centne premyslené. A ak si niekto myslí, že 
zomrieť udusením v plynových komorách 
bolo najhoršie, mýli sa. To bola asi jedna z 
„ľahších” metód, kde nebolo času na trápe-
nie a ľudia mohli tento svet opustiť bezbo-
lestnejšie ako tí, ktorých sa osud rozhodol 
ešte ponechať. Osud, ktorý aj Viola volala 
Mengele. To on rozhodoval, kto pôjde na 
pokusy a kto rovno do plynu. Prečo? Lebo 
chcel, lebo mohol, lebo mal moc. Jeho ne-
humánne a brutálne „výskumy” neviedli k 
žiadnemu záveru, ktorý by pomohol v ino-

vácii v oblasti medicíny. Preto mu ani titul 
doktor nepatrí. Aj Viola zažila jeho krutosť 
a násilnosť, zmeny nálad a názorov. Jej 
cesta potom pokračovala ešte do ďalších 
troch koncentračných táborov, kde bojova-
la o život a o svoju dôstojnosť. Dnes môže 
ako jedna z mála povedať, že zvíťazila.

    Ľudia boli zlí, veľmi zlí a krutí. Nenávisť z 
nich urobila zvery, ktoré trestali nevinných. 
No spravodlivosť zvíťazí. Aj keď možno 
nie na tomto svete, tak na druhom určite. 
A tí, ktorí sa dnes sťažujú, že majú ťažký 
život, by sa mali vžiť do úlohy nevinných a 
potom povedať, aký je život naozaj ťažký.

Katarína Szalonová
foto internet



Eufória, plač, radosť... Pocity, ktoré sa ur-
čite odohrávali v hlave našej fantastickej 
diaľkovej plavkyne, Zuzany Juskovej, keď 
vystúpila z vôd na francúzskom pobreží a 
mohla tak povedať, že sa jej podarilo splniť 
si detský sen - preplávať prieliv La Manche.

Skvelému výkonu predchádzali 
tvrdé tréningy
  Nad myšlienkou preplávať kanál v Atlan-
tickom oceáne medzi Anglickom a Francúz-
skom už  uvažovalo viacero ľudí. To však 
nie je také jednoduché. Najprv je potrebné 
osloviť inštitúciu Channel Swimming Asso-

ciation, ktorá organizuje plavby a rozhodu-
je o ich regulárnosti. Tá vám určí približný 
termín, kedy budete konečne môcť skočiť 
„do búrlivých vĺn“ oceánu. Hneď za tým sa 
začína tvrdý tréning. Zuzana sa pripravova-
la dva a pol roka vopred. Mesačne plávala 
120 km v zime v bazéne a v lete na Lip-
tovskej Mare alebo na mori. Jej trénerom 
bol Vladimír Mravec, muž, ktorý pomohol 
už mnohým preplávať práve La Manche.

Dvojnásobná rekordérka 
  Zuzana zdolala prieliv ako prvá Slovenka 
a zaradila sa tak medzi šiestich mužov, kto-
rým sa to už podarilo pred ňou. Nenechala 

Prvá z prvých



sa zahanbiť a s časom 11 hodín 16 minút ich 
všetkých predbehla a vytvorila tak nový slo-
venský rekord. Aj v 43. rokoch dokázala po-
koriť už pätnásťročné prvenstvo (11 hodín 
a 22 minút) Zoltána Makaia, prvého Slová-
ka, ktorý preplával La Manche. Práve on sa 
Zuzane počas prípravy ponúkol, že bude jej
koučom. Zoltánove rady, postrehy a skú-
senosti určite napomohli našej rekordérke, 
ktorá ho napokon predbehla o 8 minút :). 

Na každej drobnosti záleží
  Všetky detaily museli byť dotiahnuté. 
Od začiatku sa musela Zuzana pripravo-
vať ako fyzicky, tak aj psychicky. Ak by 
niekto pochyboval o dôležitosti psychiky, 
musím ho ubezpečiť, že práve tá tu zo-
hráva dominantnú úlohu. Ako si to uspo-
riadala v hlave, tak jej to potom išlo aj vo 
vode. Nemenej dôležitá bola aj posádka 
na lodi, ktorá ju celý čas sprevádzala, 
podporovala, kŕmila a pripravovala ju na 
prípadné komplikácie. Každú polhodinu 
jej na teleskopickej tyči podávali stravu 
v tekutom stave na rýchlu energiu. Po-
čas toho ju jej kouč Zoltán upozornil na 
prekážky, ktoré ju neminú na najbližšom 
kilometri, ako napr. medúzy alebo silné 
vlny či prúdy. Aj v lete má voda len okolo 
16 stupňov, takže nádejní pokoritelia mu-
sia byť otužilí. Po celý čas od začiatku do 
konca sa plavcov nik nemôže dotknúť, 
pretože pokus by bol neplatný. Zuza-
na prekonala asi 36 km. Pre silné prúdy 
nie je možné kanál preplávať priamo. 
Jeho šírka sa pohybuje od 34 do 180 km.

Tí, čo vydržali
  Prvý človek, ktorý preplával La Manche 
bol Angličan Matthew Webb. Aj napriek 
päťhodinovému prílivu a uštipnutiu medú-
zou sa mu to v roku 1875 podarilo za 21 ho-
dín a 45 minút. On túto novú „disciplínu” 
pomyselne odštartoval a doposiaľ ho nasle-

dovalo 1827 úspešných plavcov. Postupne 
sa začali vytvárať nové kategórie a rekordy. 
Našli sa takí, ktorí kanál preplávali tam aj 
späť, ba dokonca aj v troch smeroch. Ženy, 
muži, mladší, starší, vo dvojiciach, v skupi-
nách alebo ako účastníci štafety, všetci išli 
kvôli rovnakému cieľu ako Matthew. Niek-

torí sa zapísali do histórie svojimi famóz-
nymi výkonmi a vytvorili tak novú métu na 
prekonávanie. Aktuálnym držiteľom titulu 
„King of the channel” je Kevin Murphy za 
34 úspešných sólo prechodov a držiteľkou 
„Queen of the channel” je Arison Streeter za 

Prvá z prvých



neuveriteľných 43 úspešných sólo precho-
dov. Najrýchlejším mužom je Trent Grim-
sey s jeho rekordom 6 hodín 55 minút a 
najrýchlejšou ženou je od roku 2012  Yvetta 
Hlaváčová zo susednej Českej republiky s 
časom 7 hodín 25 minút. Najmladším po-
koriteľom je len 11-ročný chlapec a najstar-
ším 73-ročný muž z Juhoafrickej republiky. 

Famózna Košičanka
 Je potešujúce a chvályhodné, že prvá 
Slovenska, ktorá pokorila La Manche, 
pochádza práve z metropoly východu, z 
Košíc. Sme na ňu právom hrdí a pyšní, 
lebo hoci nie v najmladšom veku ako pra-
cujúca žena s rodinou sa dokázala doko-
nale pripraviť a podať famózny výkon. 
Mali by sme si od nej brať príklad. Nech 
je teda svojou húževnatosťou, vytrvalos-
ťou i pevnou vôľou pre mnohých vzorom.

Chodiace umenie

Katarína Szalonová
foto internet



Chodiace umenie

Skrášľovanie?
  Tetovanie je určitý druh kresby na tele, 
ktorého korene siahajú až do neolitických 
čias. Jedno z prvých tetovaní bolo nájdené 
na mumifikovanom tele človeka Ötziho. 
Postupne sa začalo šíriť a stalo sa jedným z 
najpopulárnejších trendov súčasnosti. Niek-
torí ho považujú za skrášľovací prostriedok 
svojho tela, iní ho vnímajú ako formu zoha-
venia. Ako to už v živote býva, ľudia majú 
rôzne názory. Téma tetovania a predsudky 
spojené s ním sa „otvárajú” čoraz častejšie. 
Predovšetkým ľudia, ktorí obhajujú názor, 
že tetovanie je len roztopašnosť, by si mali 
uvedomiť, že tento druh umenia zamest-
náva státisíce ľudí po celom svete. Počnúc 
výrobcami farieb a doplnkov až po samot-
ných artistov. Všetko odkazuje na fakt, že 

„tatérska branž” má celosvetový potenciál.

Čo na to telo?
  Ľudská koža sa skladá z troch vrstiev: z 
pokožky, zo zamše a z podkožného väziva. 
Prvá vrstva, pokožka, slúži ako vodeodolná 
ochranná bariéra. V druhej vrstve – zamši – 
sa nachádzajú spojovacie tkanivá, mazové a 
potné žľazy, receptory... Poslednú najhlbšiu 
vrstvu – podkožné väzivo – tvoria tukové 
bunky pôsobiace ako tlmiče nárazov. Sa-
motná aplikácia tetovania sa uskutočňuje 
prostredníctvom tatérskeho stroja obsahu-
júceho sterilnú ihlu, ktorá prepichuje po-
kožku 50 – 3000-krát za minútu. Každým 
vpichom preniká cez ihlu nerozpustná farba 
až do zamše, kde sa okamžite začína liečeb-
ný proces. Biele krvinky sa transportujú cez 

Človek už oddávna hľadal spôsob, ako kreatívne prejaviť svoju dušu. Túžil posunúť vlastné 
myšlienky, pocity, emócie či názory ďalším generáciám, aby im priblížil dobu, v ktorej žil ale-
bo situáciu, akú práve prežíval. Tak vzniklo hudobné, literárne aj výtvarné umenie. Vedeli by 
sme však  k maľbám, k sochám či k skladbám zaradiť aj nový druh umenia, akým je tetovanie?



krvný obeh na miesto otvorenej rany, čo je 
v podstate tetovanie a prinesú so sebou malé 
bunky, ktoré skonzumujú pigment a všetko, 
čo škodí  organizmu. Na vrchu sa vytvo-
rí chrasta, ale tetovanie je možné vidieť 
cez transparentnú pokožku. Potom je už 
potrebná len dobrá starostlivosť a rege-
nerácia, aby sa „rana” čím skôr zahojila. 
Dôležité je dodržať sterilnosť a hygienu 
kvôli možnej infekcii alebo inej nákaze.

Dočasné, trvalé?
  Najčastejšie sa vyskytuje permanentné 
tetovanie. Keďže ide o stálu záležitosť, 
ktorá bude na tele až do konca života, 
výber motívu by mal byť premyslený 
a adept by s ním mal byť stopercentne 
stotožnený. Nejde o jednorazovú záleži-
tosť, preto by sa umiestnenie tetovania  
nemalo zanedbať. Najčastejšie sú to: ra-
mená, chrbát, okolie pupku či členok. Je 
dôležité byť pripravený aj na bolesť, kto-
rá sa po čase stáva znesiteľnejšou vďaka 
endorfínu. Samozrejme, nájdu sa aj takí, 
ktorí sa rýchlym rozhodnutím sami okla-
mú. Mnohí si bez váhania vytetujú meno 
svojej dočasnej lásky, alebo podľahnú 
chvíľkovej  záľube, ale o pár mesiacov to 
ľutujú. Odstránenie je potom zložitý proces, 
ktorý sa vykonáva pomocou lasera, čo spô-

sobuje ešte väčšiu bolesť ako pri samotnej 
aplikácii. Preto radšej vybrať múdro a byť 
si istý. Druhou možnosťou je vyskúšať te-

tovanie hennou. Je rozšírené hlavne v Ázii 
a v Afrike. Ide o nanášanie zložitých vzo-
rov najčastejšie na nohy a na ruky pomocou 
henny, čo je akási pasta, ktorá vzniká zmie-
šaním rozomletej tropickej rastliny so stred-
ne kyslým roztokom. Toto skrášlenie vydrží 
pár týždňov a nie je vôbec finančne náročné.

Koho môžeme považovať za 
dobrého tatéra?
  Vybudovať si meno v tatérskom biznise, 
môže trvať niekoľko rokov. Najdôležitejším 
meradlom je prax. Čím je jej viac, tým lep-
šie. Po nadobudnutí dostatočných skúsenos-
tí by už mal artista naberať vlastný smer a 
istú originalitu, akou by sa odlíšil od ostat-
ných. Podobne ako v iných odvetviach, aj 



v tatérskom odvetví existuje kopírovanie. 
Tetovanie má byť formou vyjadrenia vlast-
nej individuality, preto by sa mala zachovať 
jeho unikátnosť a jedinečnosť. Dobrého ar-
tistu by sme mohli potom identifikovať ako 
toho, ktorý vie vytvoriť stále niečo nové, 
dobre kombinuje farby, pracuje precízne a 

má šikovné ruky. Z dobrého tatéra sa môže 
stať aj profesionálny, či už rôznymi ocene-
niami za prácu, ale aj bez cien, ktoré prídu 
vo forme záujemcov. Pôsobiť ako umelec a 
zároveň ako „hodinový psychiater”, ktorý 
pri tom, ako tvorí, počúva ľudí, rozpráva sa 
s nimi, radí im i pomáha, nie je jednoduchá 
úloha. Preto profesionál musí skĺbiť všetko 
do jedného a byť komunikatívny, kreatív-
ny a iniciatívny. Ideálny tatér – profesionál 
- by si už určite zaslúžil titul UMELEC.

  Či sa nám to páči alebo nie, tetovanie 
je forma moderného umenia. Každé 
jedno môžeme považovať za umelecké 
dielo, na ktoré vynaložil umelec svoju 
snahu a úsilie. Mali by sme dať pred-
sudky voči potetovaným ľuďom bokom 
a radšej ich lepšie spoznať. Práve mno-
hí z nich sú normálni ľudia, ktorí sa len 
potrebovali nejako navonok vyjadriť. 
A to vyjadrenie našli práve v tetovaní.

Katarína Szalonová
foto internet



Z blata

Fat shaming 
vs 

velebenie obezity 

 Fat shaming, teda vysmieva-
nie sa z obéznych ľudí, je veľmi 

bežné skôr vo východnej Európe, 
kde v ľuďoch zostal prirodzený 

postoj, že čo je extrémne sa vymy-
kajúce normálu, je aj zlé či choré.  

Na druhej strane sa propaguje názor 
tlačiaci sa zo západu, z Ameriky, ktorý hlá-
sa: „Miluj svoje telo, nech je akékoľvek.“ 
Do modelingového biznisu sa síce konečne 
dostali ženy bežných rozmerov (teda o čosi 
iných než 90-60-90), no aké by to bolo bez 
extrému? Začala sa teda propagovať obezi-
ta. Iste, je dôležité cítiť sa dobre vo vlastnom 
tele. No ak milujem svoje telo, ako môžem 
dopustiť taký úpadok? Samozrejme, obezitu 
spôsobujú rôzne faktory - choroby, depre-
sie, to ale v každom prípade nie je zdravé, 
a teda ani vhodné na pozitívnu propagáciu. 

  Viem, nie je správne druhého ponižovať, či 
inak slovne napádať, nech už je naozaj aký-
koľvek. Človek sa tak môže dostať do hlbšej 
depresie a miesto toho, aby sa snažil svo-

do kaluže



ju situáciu zmeniť k lepšiemu,  ju ešte viac 
zhorší. Vzájomná úcta je praprvotný základ.

   Ako teda nájsť zlatú strednú cestu? Hlavné 
je rozpoznať a pomenovať problém súvisiaci 
s nadváhou či obezitou a následne sa snažiť 
ho aj riešiť. Pre nás, ktorí týmto problémom 
netrpíme, platí, že takého človeka treba pri-
jať a byť mu oporou, snažiť sa mu pomôcť. 
Nemali by sme ho falošne utvrdzovať v ná-
zore, že je to normálne, pretože nie je. Okrem 
toho si takýto človek spôsobuje množstvo 
zdravotných, ale i sociálnych ťažkostí. 

  Bohužiaľ, nežijeme v utópii a svet sa tak 
skoro do správnych koľají nevráti. Verím 
však, že raz príde chvíľa, keď médiá presta-
nú pretláčať nezdravé extrémy a prehlasovať 
ich za prijateľné. Je totiž veľmi zaujímavé, 

že zároveň, keď sa obezita velebí, anorexia 
sa silno odsudzuje a vytláča z médií a sve-
ta modelingu. Je však rovnako závažným 
problémom ako obezita. Vysoké modelky, 
pri ktorých by si človek vedel overiť počet 
kostí v tele, teda z masmédií takmer vymiz-
li a nahradili ich morbídne obézne ženy. 

„Takmer 30  percent svetovej popu-
lácie má nadváhu alebo je obézna.“

  Treba si uvedomiť, že nie všetko, čo nám 
„tlačia do hláv“, je naozaj správne a prija-
teľné. Každý z nás dostal rozum, ale kaž-
dý ho aj inak používa. Niekto pokrúti hla-
vou a iný to bude považovať za vytúžený 
vrchol liberálnosti. Nuž, posúďte sami.

do kaluže

Terézia Bariová
foto internet



1)  Nakupovanie
Ak ideme nakupovať, máme dve možnos-
ti, ako nákup zrealizovať. Buď ho urobíme 
online cez internet, alebo danú predajňu fy-
zicky navštívime. Oba spôsoby majú svoje 
výhody aj nevýhody. 

•  Online nákup sa dá uskutočniť z pohod-
lia domova. Máme na výber väčšie množ-
stvo produktov, lepšie ceny a širší sorti-
ment značiek ako v predajni. Nevýhodou 
je však platba za dopravu, možné problémy 
s reklamáciou i to, že danú vec vidíme re-
álne až vtedy, keď nám ju dovezú domov.

•  Navštívenie predajne nám umožní ucho-
piť a vidieť daný produkt, poprípade ho aj 
vyskúšať a rozhodnúť sa, či si ho kúpime 
alebo nie. Vrátenie a reklamácia je  jedno-
duchšia ako pri online nákupe, kde musíme 
tovar odosielať naspäť a väčšinou znova 
platiť čiastku poštovného.

Už pri vstupe do obchodu by sme mali 
vedieť, čo hľadáme, resp. čo chceme kú-

piť a koľko sme za to ochotní investovať. 
Predajcovia už majú svojich spotrebite-
ľov (nás) dobre „prečítaných” a používajú 

Kúpa  platba produkt

Mnohí z nás veľmi radi nakupujú. V dnešnej dobe má trh stúpajúcu tendenciu a čoraz viac 
ľudí si  za neadekvátne ceny nakupuje produkty, ktoré často ani nepotrebuje. Aké kroky je 
potrebné dodržať od samotného výberu cez platbu až po kúpený výrobok, aby sme to potom 

neoľutovali?



rôzne finty, aby zvýšili svoje zisky. Často 
„prikrášľujú” ceny, aby vyzerali prijateľ-
nejšie pre zákazníka (nie 20€, ale 19,95€), 
pridávajú k výrobkom darček (dôvod prečo 
znova navštíviť predajňu), ponúkajú balíč-
ky s viacerými výrobkami, ktoré ľudia veľ-
mi nekupujú, ale cena sady je výhodná... 
Dôležité je nepodľahnúť podobným „lá-
kadlám” a overiť si hlavne pri potravinách 
minimálnu dobu trvanlivosti zlacneného 
tovaru, gramáž veľkého balenia výrobku, 
či sa radšej neoplatí kúpiť dva malé, porov-
nať ceny výrobkov s cenami v iných pre-
dajniach, ktoré väčšinou nenavštevujeme.

2)  Platba 
Druhým krokom po výbere a odskúšaní to-
varu je platba. Platiť môžeme rôznymi spô-
sobmi:
•  V  hotovosti
• Debetnou platobnou kartou, ktorá nám 
umožňuje využiť vlastné peniaze z banko-
vého účtu aj bez návštevy banky. Tá nám 
môže k účtu ponúknuť povolené prečer-
panie, čiže je prípustné ísť aj do mínusu, 
ale požičané budeme vracať aj s úrokmi.
•ffKreditnou platobnou kartou (rozdielna 
od debetnej) - je to úverová karta, pri pou-

žívaní ktorej platíme požičanými peniazmi 
z banky, aj keď máme na účte vlastné, kto-
ré ostávajú nedotknuté. Výhodou užívania 

je tzv. bezúročné obdobie (väčšinou od 30 
do 50 dní), keď požičané peniaze vrátime 
bez úrokov. Naopak, nevýhodou je, že aj 
výber z bankomatu je spoplatnený. Bež-
ne sa ku študentským účtom neposkytuje. 
•  Internetbankingomf=fprevodom z účtu 
na účet z pohodlia domova.
Po zadaní prihlasovacích údajov na interne-
tovú stránku našej banky by sme mali byť 

Kúpa  platba produkt



presmerovaní na svoj účet, kde môžeme 
vidieť informácie, ako číslo, názov a stav 
účtu, svoju oprávnenosť (buď som majiteľ 
alebo disponent) a vykonať aj úkony, ako 
úhrada či trvalý príkaz. Dôležité je stále 
si odkontrolovať pohyby a výpisy na účte. 
•  Paypalom, je to moderný novodobý spô-
sob platenia, ktorý využívajú domáce aj 
mnohé zahraničné internetové stránky. Po-
trebné je vytvoriť si účet, kde zadáme naše 
základné údaje a potom informácie o svojej 
platobnej karte (číslo karty, dátum expirácie a 
CSC bezpečnostný kód - trojčíslie uvádzané 
väčšinou na zadnej strane karty). Túto „inter-
netovú peňaženku” používa množstvo ľudí 
aj kvôli bezpečnosti a korektnosti pri platbe.

3)  Produkt 
Pri prevzatí produktu kupujúcim (čiže nami) 
sa stávame jej vlastníkmi. Na každý tovar je 
povinná záručná doba minimálne 24 mesia-
cov, pri použitých tovaroch sa môže doba 
skrátiť, ale minimum je 12 mesiacov. Na 
našu žiadosť je nám predávajúci povinný 
vystaviť záruku písomnou formou, kde určí 
jej podmienky a rozsah, alebo ak to okolnos-
ti povoľujú, postačí aj doklad o kúpe. S ná-
slednými sťažnosťami sa potom obraciame 
na predajcu a komunikujeme s ním o vznik-
nutých chybách, ktoré by nám mal uhradiť.

„Peniaze sú veľmi dôležité. Zvlášť, keď 
ich nemáme,” povedal E. M. Remarque. 
Samozrejme, nemôžu byť alfou a ome-
gou nášho života, sú však nevyhnutné 
pre naše živobytie. Podstatné je, aby sme 
sa naučili v živote robiť správne finanč-
né rozhodnutia a radšej sa vyvarovali 
„problémom”, ktoré peniaze prinášajú.

Kompulzívny nákupca Evro

Katarína Szalonová
foto internet



Kompulzívny nákupca Evro
  „Dobré ráno”, znelo z Evrových úst, len 
čo vošiel do obchodu. Predavačky a preda-
vači ho už poznajú, veď tam chodí poma-
ly každý deň. Na tom by predsa ani nebolo 
nič zlé, ale Evro je v niečom výnimočný. 
Kúpi všetko, čo sa mu zapáči, a zásadne si 
so sebou nenosí žiaden zoznam. Áno, dalo 
by sa povedať, že Evro je nákupný maniak, 
kompulzívny nakupovač potravín a nepo-
trebných harabúrd. Kolujú dokonca legen-
dy o tom, ako si raz nabral toľko vecí, že 
z toho rupli kolieska na nákupnom vozíku.

  Len čo sa Evro, ako slušnosť káže, po-
zdravil, ihneď bral vozík a s akýmsi po-
divným detským úsmevom si to namieril 
priamo dovnútra samotnej predajne. Vtom 
sa ozval krik: „Pane! Dávajte pozor, keď 
sa tak rútite!” On však na krik mamičky 
nereagoval, akoby mal štuple v ušiach. Ne-
hľadel na nič iné ako na svoj cieľ. Čo ho 
je po tom, že skoro prešiel trojročné dieťa.
Konečne som tu, milá moja zeleninka, po-
myslel si Evro a už si to trielil priamo ku 
baklažánu. „50%?!” s nadšením vykríkol. 
Tri obrovitánske baklažány sa odrazu 
zjavili v nákupnom košíku. Nemožno 
však ostať len pri zelenine a ovocí, ostat-
né regály volajú Evra tiež. Tuniak, mo-
riak, ementál, dvadsať jogurtov, tri ne-
kvalitné páry vychádzkovej obuvi… Len 
sa to tak mihalo pod Evrovými rukami.

ffVtom si niečo všimol. Košík sa za-
čína pomaly, ale isto prepĺňať. Ostá-
va miesto už len na poslednú položku. 
Zúfalý Evro nevie, čo má robiť! Poze-
rá na regály, rýchlo prechádza ulička-
mi, slzy má už na krajíčku. „Posledná 
vec v košíku musí byť niečo špeciálne. 
Musí! Musí!!!” Plný smútku nad ne-

šťastným výletom do uličiek supermarke-
tu behá, lieta, hľadí… a zrazu zmeravel.

  „Ó, nech žije človek, ktorý sa postaral o 
dovezenie tohto tovaru.” Jeho oči padli na 
malé chobotnice v náleve. Evra sa zmoc-
nil absolútny pokoj. S úsmevom na tvári 
vzal chobotnice a pomaly kráčal smerom 
k pokladni. Pri každom pípnutí po načítaní 
čiarového kódu, dostal zimomriavky. Keď 
došlo na platenie, až sa mu začala klepať 
ruka. Pomaly ju natiahol do vrecka, vybral 
peňaženku, vystrel ruku k terminálu, ale od-
razu niečo nebolo v poriadku. Predavačka 
vraví: „Už nemáte platnú kartu.” Evrovi sa 
vtedy zrútil svet. Toľko krásnych vecí v jeho 
blízkosti v košíku, a predsa sú za priepasťou 
bankového systému. Nemá zmysel sa hádať, 
pomyslel si, musím platiť v hotovosti. Strčil 
ruku do peňaženky a horko - ťažko naškra-
bal jedno euro v päť a desať centovkách.
So smútkom na tvári a s pocitom potupy vy-
bral z košíka jeden baklažán. So sklonenou 
hlavou zaplatil a rýchlo odišiel. Je to tak, 
kompulzívny nákupca Evro nakúpil za euro.

Matej Rešetár
foto internet



Coco Chanel zasvätila svoj život tvoreniu 
a navrhovaniu každodenných ženských 
modelov. V mene praktickosti prebrala via-
ceré modely z pánskej módy, ako napríklad 
nohavice či kostým. Zo začiatku boli tieto 
modely vnímané kontroverzne, no v ženskej 
móde sa veľmi rýchlo uchytili. Nový štýl 
dostáva pomenovanie garçonne (emancipo-
vané dievča, z fr. slova garçone, čiže chla-
pec) a prevládal v móde až do roku 1929.

  Pravé meno Coco bolo Gabrielle Bonhe-
ur Chanel. Narodila sa 19. augusta 1883 vo 
francúzskom meste Saumur. Vyrastala v si-
rotinci a vždy vedela, že z chudoby sa dá do-
stať len prácou. Najskôr sa snažila presadiť 
ako speváčka v kabarete - odtiaľ pochádza aj 
jej prezývka ,,Coco“. Jej štýl obliekania bol 

neprehliadnuteľný. Láska k móde ju sprevá-
dzala už od detstva, preto nakoniec odišla do 
Paríža budovať kariéru odevnej návrhárky. 

ffSvoj prvý butik otvorila Coco Chanel v 
roku 1912. Navrhovala vysoko elegantné a 
pohodlné oblečenie a zároveň ho sama nosi-
la. Neobmedzovala sa len na aristokraciu, jej 
oblečenie bolo určené všetkým ženám. Rých-
lo si získala slávu Paríža i celého sveta nie-
len svojím šarmom a milencami, ale hlavne 
revolučnými zmenami v doterajšej móde.

  Obliekala hviezdy, ako Audrey Hep-
burn, Grace Kellyovú alebo prvú dámu 
Ameriky Jacquelin Kennedyovu. Priate-
lila sa s Picassom, Maxom Jacobom alebo 
Igorom Stravinskym. Navrhovala praktic-

ké, ale štýlové odevy bez korzetov 
pre moderné aktívne ženy. Význam-
nou súčasťou jej štýlu boli aj doplnky, 
ako šperky, náramky, perly a retiazky.
V modeloch často poukazovala na dô-
ležitosť kombinácie bielej a čiernej. 

ffCoco Chanel počas svojho života 
zažila v móde veľké prevraty. Pred 1. 
svetovou vojnou ľudia poznali len šitie 
na mieru a dovoliť si ho mohli len tí 
najbohatší, preto móda zostávala nedo-
siahnuteľným luxusom. Trend udával 
Paríž a priemysel haute couture (úloha 
návrhára ako autora štýlu; tvorba šiat 
ako umenie). Po vojne sa však všetko 
zmenilo. Odevné a textilné závody mu-
seli produkovať mnoho vojenských uni-
foriem - zrod masovej tvorby, konfek-
cie. Ako odozva vzniká modernizmus, 

Garçonne



ktorý odmieta historickosť a jeho hlavnou 
predstaviteľkou je prá-
ve Coco Chanel a Jean 
Patou. Ľudia nechceli 
nostalgiu, ktorá im pri-
pomínala vojnu. Kvôli 
ľahkej a rýchlej výrobe 
sa štýl musel prispôsobiť, 
a tak prevládajú najmä 
jednoduché jasné línie 
bez zbytočných ozdôb zaručujúce pohodlie. 

  Významnou zmenou, ktorú Coco 
zaviedla, bola dĺžka sukne, siahala už 
len tesne pod kolená, pás sa znížil až 
k bokom. Uplatňovali sa aj nové po-
hodlné splývavé látky v neutrálnych 
farbách, ako námornícka modrá, čier-
na, béžová a sivá. Veľkej obľube sa tešil 
make-up, ktorý zmierňoval chlapčen-
ský dojem a zvýrazňoval ženskosť. 

  Coco si zakladala na princí-
pe jednoduchosti a elegancie. 
Na základe tohto princípu na-
vrhla legendárne ,,malé čierne 
šaty“ (aj keď mnohí vznik tohto 
modelu nepripisujú výhrad-
ne len jej). Typický štýl tvorby 
v neutrálnych farbách a bez 
ozdôb dostal názov ,,Poverty 
de Luxe“ (luxusná chudoba). 
Prvý veľký prevrat Coco 
spôsobila tým, že džersej 
(pleteninu), ktorý sa použí-
val len na spodnú bielizeň, 
použila na tvorbu svetríkov. 

  Ďalším prevratom bol aj trend 
kostýmov - sako a sukňa z tvrd-
šieho materiálu (napríklad vl-
nený krep), ktoré doteraz tvoria 
typický chanelovský vzhľad. Iko-
nický sa stal ružový tvídový kos-

tým, ktorý preslávila americká prvá dáma
Jacquelin Kennedyová. 
Veľký posun v móde spô-
sobila kontroverzným 
krokom - pánske noha-
vice zaradila aj do dám-
skeho šatníka, no v mier-
ne ženskejších strihoch. 

ffZnačka Chanel sa však 
nevenovala len móde. Legendárny Par-
fum No. 5, známy takmer aj po sto rokoch, 

zmenil vnímanie vône a povýšil ju.  

 Coco Chanel snáď ani netuši-
la, ako veľmi zmení svet módy a 
vnímanie žien a ako veľmi jej za 

to budú ďalšie generácie vďačné.

Garçonne
Krása má vyplývať

zo srdca a z duše. Inak je 
kozmetika zbytočná.

Terézia Bariová
foto internet



Las Vegas. Najľudnatejšie mesto v Nevade, nazýva-
né aj ako hlavné mesto gamblingu, mesto druhých 
šancí, púštne mesto, cetrum hazardu... Herniam, veľ-
kolepým hotelom a kasínam však dlho niečo chýba-
lo. Niečo unikátne, čo by viac reprezentovalo mesto. 
Niečo, čo budú ľudia sledovať a budú hrdí na to,
že sú z Las Vegas. A tak sa rozhodli, že to niečo bude 
vlastný profesionálny hokejový klub patriaci do NHL.



Opakujúca sa minulosť?
  Vo Vegas bolo ešte pred vznikom Golden 
Vegas Knights šesť hokejových klubov. 
Dva z nich boli úspešné a aj známejšie ako 
ostatné. Wranglers a Thunders síce neboli 
tímy hrajúce v najvyššej hokejovej súťaži, 
ale slúžili ako „farma“, čiže  miesto pre hrá-
čov, ktorí sa pripravujú  hrať v NHL. Pre 
hokejových nadšencov sú určite známi hrá-
či Curtis Joseph, Radko Bonka či Alexej Ja-
šin, kedysi hrajúci práve v klube Thunders. 
Ešte do roku 2015 hrali 
v meste Wranglers, no 
spory v súvislosti s ha-
lou ich pôsobenie ukon-
čili. Hokej bol v  meste 
pomerne obľúbený a raz 
ročne sa konal aj veľmi 
populárny polnočný zá-
pas. Aj kluby Las Vegas 
Gamblers, Outlaws, Las 
Vegas Aces a Las Vegas 
Ice Dice z nižšej súťaže 
„pobláznili” fanúšikov z 
Vegas, ale ani jeden z nich 
sa nedokázal ustáliť a 
po niekoľkých rokoch 
zanikli. Práve teraz však 
prišla nová éra a začala 
sa písať nová história. 
História „Golden Kni-
ghts (zlatých rytierov)”.

3,2,1 a začíname
  NHL  bola s „mestom hriechu” spojená 
už od roku 1991, keď sa tam odohral von-
kajší predsezónny exibičný zápas medzi 
LA Kings a New York Rangers a odvtedy 
sa konala v meste aj predsezónna súťaž 
Frozen Fury. Od roku 2009 sa každoročne 
uskutočňovala slávnostná ceremónia ocene-
ní NHL. Už vtedy sa špekulovalo o presune 
tímu, známeho ešte ako Phoenix Coyotes, 
do Nevady. Po viacerých rokoch plných ná-



padov, alternatív, plánov sa vzhľad nového 
„mužstva” začal črtať a naberať reálne línie. 
Na stretnutí 22. júna 2016 sa majitelia klu-
bu stretli a anonymne hlasovali za to, aby 
sa v sezóne 2017/2018 už  hralo. „Voľby” 
skončili pozitívne, a tak mal hokej „zele-
nú”. Vedenie na čele s vlastníkom Billom 
Folleyom malo dôležitú úlohu - pozháňať 
všetkých ľudí, počnúc trénerom, končiac 
lekárom a ohlásiť oficiálnu identitu tímu. 

Prečo Zlatí rytieri?
  Vymyslieť nové meno klubu nebolo až také 
jednoduché, pretože existuje veľa komunít 
s podobnými menami. 
Názov Golden Ve-
gas Knights sa skladá 
z troch slov a každé
z nich symbolizuje nie-
čo iné. Knights (rytie-
ri) sú ako pocta Black
Knights (čiernym rytie-
rom) americkej vojen-
skej akadémie. Golden ako zlatá farba bola 
zvolená preto, lebo zlato je kov číslo jeden 
a Nevada je najväčším štátom produkujú-
cim zlato v krajine. Pomenovanie Golden 
Knights však nemohlo zostať, lebo sa tak 

už nazývali parašutisti z Armády Spojených 
štátov. A tak do názvu pridali ešte Vegas ako 
pomenovanie mesta Las Vegas. Ako logo si 
zvolili rytiera položeného na čierno-zlatej 
„pečati” tvaru V. Sekundárnym logom sú 
dva prekrížené meče za červenou hviezdou, 
ktorá by sa mala podobať na hviezdu nájde-
nú na slávnej tabuli Welcome to Fabulous 
Las Vegas. Aj tímové farby ako sivá, čier-
na a červená symbolizujú silu a odolnosť.

Chýbalo už len to najdôlezitejšie
   21. júna 2017 sa vedenie zúčastnilo roz-
širovacieho draftu NHL, kde malo možnosť 

vybrať si hokejistov, 
ktorých  kluby napísali 
na listinu nechránených 
hráčov. Siahli po „zná-
mych menách”. Nechý-
bal brankár Pittsburgu 
Penguins a minuloroč-
ný víťaz Stanley cupu 
Marc-Andre Fleury, 

útočník Nashvillu Predators James Neal 
či Pierre-Edouard Bellemare, Erik Haula, 
William Karlsson a ďalší. Svoj historicky 
prvý zápas si zahrali 6. októbra 2017 proti 
Dallasu Stars a spečatili ho úvodnou vý-

„Chceme, aby bol náš tím 
známy podľa horlivosti, 

čestnosti, podľa sily, odvahy 
a záväzku nikdy sa nevzdať 

na ľade ani mimo neho.“ 
majiteľ klubu B.Folley.



hrou. Na svoj úspech nadviazali a začali ako 
nováčik „lámať” ligové rekordy. Ako jediný 
„novozaložený” tím v NHL dokázali vyhrať 
osemkrát v prvých deviatich zápasoch. S 
momentálnym ziskom 
bodov sú „na čele” ta-
buľky Pacifickej divízie 
a medzi poprednými 
tímami celej súťaže.

  Nikto by určite nepred-
pokladal, že sa klub z 
„pozbieraných“ hráčov 

dostane tak vysoko a bude lepší ako niekto-
ré kluby s dlhou tradíciou. Určite oživil a 
nadchol dianie v zámorskom hokeji, no 
získal si aj mnoho nových fanušíkov. S mo-

mentálne našliapnutým 
tempom majú šancu 
dostať sa do playoff. 
Možno by mohli získať 
aj Stanley cup. Nechaj-
me sa prekvapiť a uvi-
díme, čo sa v Zlatých 
rytieroch ešte skrýva.

„Domovom“ zlatých ry-
tierov je T-Mobile Aréna
s kapacitou 17 500 miest.

Katarína Szalonová
foto internet



  Ako tak Pútnik sedel v mäkkej tráve pri 
prašnej ceste, v hlave myšlienok pramá-
lo, sledoval svoje ubolené nohy v ošar-
paných topánkach. Boli síce kožené, no 
zošité len z jedného kusu. Neboli ani pek-
né,  ani  pohodlné. Pútnika to však trápilo 
najmenej. Väčšinou myslel na to, kadiaľ 
môže prechádzať. Vôkol neho boli širo-
ko – ďaleko len šumiace lány obilia roz-
vlnené vetrom a slnko silné, avšak nie pri-
veľmi, nie tak, ako sa chyrovalo o slnku v 
Stredozemi, kde ho Apolón so svojím vo-
zom ťahal najnižšie. No stále to bolo viac, 
než na čo bol zvyknutý. Jeho tvár nabrala 
príjemný tmavší nádych, ktorý konečne 

korešpondoval s tmavými vlasmi i očami. 
Milého Pútnika najväčšmi trápila myšlien-
ka, ktorá občas dokázala tieto nie príliš hĺ-
bavé oči prižmúriť a zamračiť aj inak stále 
hladké čelo. Nevedel, ako sa tam tak rýchlo 
dostal. Nemožno povedať, že by bol hlúpy 
úplne. Veľa si pamätal, a tak rozmýšľal, ako 
sa mu podarilo dostať sa z mrazivého seve-
ru do teplejších krajov tak rýchlo a ľahko. 
Veru nedávalo mu to žiadny zmysel. Možno 
by sa bol aj opýtal, kde je, keby bolo koho! 

   Cestou z Thaonu, kde oficiálne začal svoju 
kariéru pútnika, nestretol živú ľudskú dušu. 
A to už prešlo pekných pár nocí, ale koľ-

Pútnikove povedačky



ko presne, to snáď len sama Nox* vedela. 
Čo za ten čas jedol a kde prespával, to by 
sa ho tiež bolo treba spýtať osobne. A kto-
vie, možno ani nič nejedol, možno vôbec 
nespal - taký bol náš Pútnik jednoduchý. 
Nemožno mu však krivdiť, lebo niekedy ho 
premkla aj hĺbavá myšlienka. Rozmýšľal, 
ktorou cestou osudu sa vydať, či byť šarla-
tánom a vodiť ľudí za nos, alebo riskovať 
život pre zaujímavé príbehy. A existuje tam 
niekde vôbec niečo zaujímavé? Čo keď 
bude len bezducho blúdiť hľadajúc vymys-
lené krajiny, o ktorých celý život počúval? 
A keby teda neexistovali, sám by zasial do 
naivných myslí falošné obrazy. Rozorva-
ný medzi dvoma voľbami premýšľal ako 
nikdy. Neľutoval, že krčmára oklamal, bol 
by to urobil zase, ale túžil po dobrodružstve, 
preto sa predsa vydal na cestu pútnika, nie 

kvôli ľahkému zárobku. Lenže čo teraz, 
keď vôkol neho sú iba samé polia bez far-
márov, samé cesty bez kupcov, samé lúky 
bez domov, nič zaujímavé, nič, o čom by 
sa dalo dlhšie rozprávať. A ani niet komu. 

   Vtom mu skrsla myšlienka. Na obyčajných 
cestách sa predsa nič neobyčajné diať nemô-
že. Musí z cesty zísť a ísť tam, kde sa bežný 
človek neodváži, aby mu priniesol neobyčaj-
né príbehy. Ihneď sa otočil rázne doprava a 
vrhol sa medzi obilie. Bez rozmýšľania, bez 
zbytočného váhania. Veď nemal čo stratiť. 

   Predieral sa Pútnik kadejakým obilím 
dňom i nocou. Celé telo mal do krvi došľa-
hané, najmä ruky. V besnej vytrvalosti však 
pokračoval v chôdzi. Hoci bol na samo-
tu zvyknutý, ticho, čo panovalo vôkol, ho 

*bohyňa noci



nesmierne ubíjalo. Odnikiaľ nebolo počuť 
burácanie neskrotných ľadových vĺn, hurhaj 
ľudí, ba ani zvieratá. Ó, či si prial zazrieť 
aspoň srnu, vtáča alebo hoci aj obyčajnú 
otravnú muchu! A časom mu bolo dopria-
te. Nie však živých. V istom okamihu, keď 
už prvýkrát začal sám o sebe pochybovať, 
neveril, že ešte dokáže čo i len jediný raz 
opäť zdvihnúť nohu a posunúť ju dopredu. 
Veru nie, opustili ho všetky sily. Zastal. Z 

rúk mu kvapkala krv. Zachytávali sa o neho 
kadejaké plevy a bičovali ho. Konečne sa 
rozhliadol. Čosi mu nesedelo, no snažil 
sa rozmýšľať až príliš úporne. Vysilený 
padol na kolená a ľahol si medzi obilie. 

   Prešla noc, hádam by prespal aj deň, no 
predsa sa napoludnie zobudil. Vstal a zrazu 
presne vedel, čo je iné. Oprášil si špinavú 
ľanovú košeľu a povyberal drobné kosti, čo 
v nej ostali zachytené. Väčšie kosti mu pras-
kali pod nohami a každým pohybom rozo-

zvučal vyschnuté obilie. Z diaľky sa k nemu 
šírilo červené svetlo a na oblohe pritom pa-
novala čierňava. O tomto mieste už od isté-
ho pútnika počul. Krajina beznádeje alebo 
tak nejak. Vraj tam neprežije ani najodolnej-
ší tvor, no výpary, čo sa šíria spod čiernej 
zeme, ich tam lákajú. Ako tak Pútnik poze-
ral na kopce z popola, na dymiacu a horiacu 
mŕtvu zem, nemal pocit, že by ho to lákalo. 
   Vo svojom vnútri bol však veľmi rozo-

rvaný medzi týmito dvoma možnosťa-
mi. Buď sa vráti do krásnych, ale pus-
tých polí, alebo zažije boj o život, možno 
aj istú smrť. Nie, veď to by bol pred-
sa  príliš rýchly koniec jeho príbehu...

pokračovanie nabudúce...

Terézia Bariová
foto internet



Kde spriada sa pútí niť,
to nik nevie pochopiť. 

Keď vyberieš sa jednou z ciest,
milosťou sa nechaj viesť. 

Prejdi aspoň zopár krokov sám,
a ak spoznáš blúdenia klam, 

skloň hlavu ku nohám 
a popros: ,,Bože, ktorou cestou ísť mám?“

On navedie ťa na cestu života,
kde je len ticho a samota,

vtedy môžeš počuť jeho hlas
a nájsť tú správnu cestu zas. 

Neoddaj sa pýche a mamone,
tie odvedú ťa z ciest, 
zlož dlane rúk oboje,

a vykroč za jednou z hviezd.

Cesta

Stela Šoganičová
foto internet



Matúš na hodine geografie: „ Bolo to 
márne.”
p. uč. Košco: „ Tak márne ako celý váš 
život?”

p. uč. Vavrová: „Viky, čakala som, že prá-
ve ty sa prihlásiš a opravíš si známky.”
Viky O.: „ Aj ja som to čakala.”

Matúš H. pri odpovedi z chémie: „Na-
kreslíme si nejaké prvky.”

Matúš M. na matematike: „Nechápem.”
p. uč. Škorvánková: „Nechápeš, lebo 
nevieš.”

p. uč. Martončíková: „A čo si požičiava-
me v stavebnej sporiteľni?”
Miro: „Tehly, a tak, no.”

p. uč. Guteková: „Prajem vám, aby ste 
zažili pocit, keď ste hrdí na známku, ktorú 
ste dostali za to, čo ste vedeli, nie za to, čo 
ste opísali.”
Matúš M.: „Verte mi, pani učiteľka, nie je 
to dobrý pocit.”

Lukáš hovorí Mirovi: „Miro, lúštiť 
hieroglyfy chcem v Egypte, nie v tvojom 
zošite.”

p. uč. Koščo na geografii: „Ospravedlňu-
jem sa vám za to, že sa ospravedlňujem.”

Gardošiny

redakčná rada
foto GKM






