




Nenechajte si ujsť
DofE
Medzinárodná cena vojvodu z Edin-
burghu (skrátane DofE) je rozvojový 
program, ktorý dáva mladým ľuďom 
vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť 
svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál 
a pomôcť uspieť v živote.

strana 26

Černobyľská modlitba
Černobyľská katastrofa sa stala jednou z na-
jsilnejších tém, ktorú vo svojej tvorbe spra-
covala laureátka Nobelovej ceny Svetlana 
Alexijevič. Dvadsať rokov po tejto jadrovej 
apokalypse sa vracia na miesta, ktoré boli 
Černobyľom najviac postihnuté, rozpráva sa 
s ľuďmi, ktorých sa bytostne dotkla a fatálne 
zasiahla do ich životov.
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  Je piatok 7.30 a my sme pomerne vy-
spatí nastúpili do auta a smerovali sme 
do Zvolena... Žartujem. Viem, že takto 
by to málokoho zaujalo. Ako to viem? 
Zo Štúrovho pera, kde sa zišli tí najpo-
volanejší z masmediálnej oblasti, roz-
hodnutí podeliť sa s nami o svoje skú-
senosti i vedomosti, a tak si zabezpečiť 
kvalitných nasledovníkov. Koncentrácia 
motivovaných ľudí z jedného ,,fachu” 
vzbudzovala neopakovateľnú atmosfé-
ru. Konečne bol niekto na náš časopis 
zvedavý, pýtali sa, my sme sa pýtali, 
vymieňali sme si poznatky, názory. Na 
pár hodín sme sa cítili ako skutoční 
žurnalisti. Pánovi prezidentovi Kisko-
vi, ktorý prijal pozvanie ako hosť, sme 
kládli rôzne otázky, či už viac, alebo 
menej ,,na telo”. Nemenej ostré otázky 
boli smerované aj na bývalého minis-
tra kultúry Mareka Maďariča. Niet 
sa však čomu čudovať, človek nemá 
často možnosť hľadať odpovede na 

svoje pochybnosti priamo u kompe-
tentných. Nakoľko boli ich odpovede 
a slová pravdivé, je už ťažko posúdiť. 

  Naša obľúbená časť, túlanie sa večer-
ným Zvolenom, dopadla na výbornú. V 
meste boli práve lesnícke dni a na ná-
mestí hrala skupina Vidiek, ktorú sme 
si patrične užili a spolu s nimi sme si aj 
zaspievali. Nemohli sme nespoznať ani 
miestne kaviarne a rýchle občerstvenia. 

NOVINÁRSKE

U
C
H



ffPo príchode na internát sa nám ve-
čer ešte ani zďaleka nekončil. Súpe-
renie sme odložili bokom a do noci 
sme ,,kecali” s ďalšími redaktormi 
z najrôznejších kútov Slovenska. 
Na tému časopisy sme zabudli a ba-
vili sme sa ako starí dobrí známi. 

  Dlhá noc si ráno vyžaduje akútne rie-
šenia. Zachránilo nás kulinárske umenie 
milých internátnych kuchárok a pred 
vyhodnotením kávička za básničku. 
Písali sme ako o dušu. Nebyť kávy, od 
nervov by sme si rozhrýzli nechty. Po-
rotcovia boli tajomní a my sme až do 
poslednej chvíle netušili, ako to s nami 
dopadne. Zo 77 časopisov sme nako-
niec v celkovom hodnotení skonči-
li tretí, čo vôbec nie je zlý výsledok. 
Sme však rozhodnutí vložiť do tvor-
by ešte viac síl, aby sme sa budúci 
rok posunuli ďalej. Držte nám palce!

Terézia Bariová
foto archív GKM
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ffTak ako sa na pravý ples patrí, prvé 
tóny a prvá melódia zneli v trojštvrťo-
vom takte valčíka, ktorý nám prišiel za-
tancovať brat nášho pána kaplána Jakub 
Kocúrko s partnerkou z tanečného klubu 
SOUL Prešov. Energickým vystúpením 
zaujala tanečná skupina Nashville s na-
šou tancujúcou redaktorkou Katkou Sza-
lonovou. Prvé tanečné kolo vystriedala 
chutná večera. Do pomalšieho tempa 
hrala skupina Unknown Band so speváč-
kou a zároveň našou študentkou „v jed-
nom“ – Miškou Komárovou. Po úvod-
ných pesničkách sme sa osmelili, začali 
tancovať a  pravá zábava sa mohla za-
čať. Tancovali a spievali sme od starších 
„songov“, cez moderné, pomalé, živo-
taplné pesničky až po ľudovky. Zabávali 

sa študenti, no neváhali vyzvať do tanca 
aj naše pani učiteľky, a veru poriadne ich 
povykrúcali :). Niektorí so slabšou kon-
dičkou sa odbehli odfotiť do fotokútika, 
ktorý ani tento rok nechýbal a umožnil 
nám spraviť vtipné fotky na pamiatku. 
My ostatní, poriadne roztancovaní, sme 
pri skladbách od skvelého DJ-a nevedeli 
prestať. Vždy, keď sme mali chuť odísť z 
parketu a aspoň trochu sa občerstviť, za-
čala hrať ďalšia skvelá pesnička, na kto-
rú sa jednoducho nedalo len tak sedieť. 

  Zachránila nás až pani riaditeľka, keď 
oznámila, že začína tombola. Ceny, kto-
ré sa v nej uktrývali, chcel získať každý. 
Potešili zubné kefky, sladké pochutiny 
od pani učiteľky Dominiky Kmecovej 

Auto na víkend?

Končil sa január a náš šKolsKý ples už Klopal netrpezlivo na dvere. 
27. januára 2018 sa študenti, učitelia, zamestnanci šKoly a priaznivci 
hudby i tanca stretli v hoteli centrum. ples už tradične otvorili a 
celým večerom nás sprevádzáli moderátori – pani riaditeľKa rndr. 
adriana bariová a pán zástupca mgr. milan Koščo, Ktorí svoju hosti-
teľsKú úlohu opäť zvládli na výbornú.



či polovica prasiatka, i keď najviac 
zaujala hlavná cena, a to automobil 
Renault Scenic s plnou nádržou na 
celý víkend. Výhercovia boli šťastní, 
no i ostatní, ktorí v tombole nič nevy-
hrali, týmto plesom „vyhrali“ poriadnu 
zábavu s úžasným kolektívom, chutné 
jedlo, veľa smiechu, vykričané hlasiv-
ky, no a niektoré ženy i otlaky na no-
hách. To všetko patrí k poriadnemu a 
hlavne skvelému plesu, ktorým aj ten-
to rok bol práve ten náš. Veríme, že sa 
takto opäť o rok stretneme a zabavíme. 
Vidíme sa teda „už” 26. januára 2019. :)

Viktória Vargová
foto archív GKM
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I fell instantly in love 

with Slovakia, and 

really in love with 

Eastern Slovakia, the 

language, culture, 

nature—pretty much 

everything but the 

horrible brutalist 

architecture of 

Bratislava and that 

concrete jungle 

Petrzalka. 

„

„
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Q: What are you doing for a living? 
What are you doing besides teaching 
at our school?
A: My official status for purpose of re-
sidence in Slovakia is as a volunteer. 
But I have several sources of income. I 
am supported by Christian communities 
and individuals in America—something 
like a go-fund-me setup. I have perso-
nal investments and a family business. I 
also earn money as a speaker, a writer, 
a freelance editor and as a presenter at 
international Christian leadership con-
ferences. Besides teaching at GKM, 
I teach in two Christian communi-
ties in Kosice, including the English 
Bible Study Centre in Nad Jazerom.

Q: You came to our homeland from 
distant Texas. Why precisely did you 
choose Slovakia?
A: My first trip to Slovakia was in 2007, 
before I graduated from seminary. I came 
with a church-organized group to Brati-
slava, then to Kosice. I fell instantly in 
love with Slovakia, and really in love 
with Eastern Slovakia, the language, 
culture, nature—pretty much everything 
but the horrible brutalist architecture 
of Bratislava and that concrete jungle 
Petrzalka. Seven years forward, in 2014 
I had been the pastor of an Evangeli-
cal church in Texas, a congregation of 
about 150 people, for four years. That’s 
when the same organization from be-

This year’s English lessons have a bit more of a ring to them. Learning from books 
and talking with non-native speakers can only take you so far. Now, however, it 
seems like we won a lottery and we have a native speaker from the United States 
teaching us a couple of hours every week! And as if that wasn’t enough, he is also 
the best native English teacher we could have hoped for. His name is Jordan Arnold 
and we asked him a bunch of intriguing questions.

JORDAN ARNOLD

9
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fore had an opening and offered me a 
position in Slovakia. After much prayer 
and several months of discernment, my 
wife and I felt a strong sense of voca-
tion. So, that’s how I came to Slovakia.

Q: Slovak language and Slovak gram-
mar are overall quite difficult to learn, 
let alone to master. How did you learn 
to speak Slovak? What did you have 
or still have a problem with?
A: I’m far from a mastering Slovak, but 
I’m comfortable in it. Slovak isn’t my 
first foreign language, but you’re right: 
it’s a particularly challenging tongue to 
acquire. Pronunciation isn’t difficult—in 
some ways it’s easier than English—
and syntax isn’t radically different, but 
the declension system is quite unlike 
anything in modern English. Also, as-
pect verbs. “Am I supposed to čistiť or 
am I supposed to vyčistiť the kitchen?”

Q: Aren‘t you sometimes missing your 
home and family in Texas? How often 
do you visit each other? Do they some-
times come to Slovakia?
A: I miss my family very much, our fa-
mily ranch and my friends. Technology 
has deadened the sting of being away. 
FaceTime, WhatsApp, etc., make video 
calls easy enough. I miss family more 
for my 20-month old daughter’s sake. 
I wish she could spend more time with 
her grandparents. We were last in the 
States in 2017, and, God allowing, we 
hope to go back for a couple of months 
to Florida and Texas in the autumn. 
Last fall my in-laws came for a visit 
and plan to return perhaps next spring.

Q: When I hear „Texas“ I cannot help 
but think about the good old southern 
way of life, a part of which is unde-



niably guns. Are you a proponent of 
owning a gun? If so, how many firear-
ms do you own? Which one of them is 
your favorite?
A: I wouldn’t say I am a proponent of 
guns in general, but I am a proponent 
of responsible gun ownership. There’s a 
profound difference, and unfortunately 
America has far too many irresponsible 
gun owners. Yes, I own several guns, 
from pistols, antique firearms and mili-
tary rifles, to shotguns and modern spor-
ting rifles. I am an accomplished deer and 
bird hunter and sports shooter. Choosing 
one of your guns as your favorite, for a 
Texan, is like choosing one of your kids 
as your favorite: hard to say. Each gun 
has its own purpose, like any other tool. 
The one most “special” to me, however, 
is the carbine I inherited that first belon-
ged to my great, great, great grandfather. 
He was a cowboy in the Wild West, and 
the rifle is a Winchester 1876 .45-.70. 

It’s the gun he carried when he settled 
in the Indian Territory of Oklahoma 
in 1881 and built the ranch that rema-
ins to this day in our family. I’m very 
proud to own that piece of my history.

Q: Slovakia has a rich traditional cui-
sine. Which Slovakian food do you like 
the most?
A: My favorite Slovak dish, ta-
tarsky biftek. Bryndzove piro-
hy comes in at a close second.

Q: Texan cuisine is connected with 
spices and hot peppers. What is your 
most beloved food from Texas?
A: My favorite Texas food: mesquite 
slow smoked beef brisket barbecue. Clo-
se second, “Chicken-fried beef steak.”

Well, thank you for taking your time to 
teach us, Jordan, and we hope we will 
see each other the next school year.

Matej Rešetár
foto J. Arnold
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odKedy sme sa naučili chodiť a roz-
právať, pýtajú sa nás, čím chceme byť, 
Keď vyrastieme. s detsKou naivitou 
a s isKričKami v očiach chlapci dú-
fali v Kariéru smetiara, požiarniKa, 
futbalistu, Kozmonauta či vojaKa. 
dievčatá nemali o nič menšie očaKá-
vania. princezné, ale aj veterinárKy, 
doKtorKy, právničKy, sudKyne a 
prezidentKy. časom všaK mnohí od 
svojich ideálov upustili. možno ich 
to samo prestalo baviť a možno ich 
prinútili oKolnosti. vyrástli sme. a 
čím teda budeme, Keď už sme „veľKí“?

  Myslím, že málokto má v našom veku 
jasnú predstavu o svojej budúcnosti a 
kariére. A možno niekto stále sníva. 
No všetci máme nádej. Škola je skve-
lým miestom, ale zároveň príležitosťou 
vyskúšať svoje sny. Urobiť prvý krok. 
Tým prvým krokom môže byť naprí-
klad obávaný rečnícky prejav, ktorý 
čaká študentov našej školy v štvrtom 
ročníku. Každý študent si môže vybrať 
ľubovoľnú tému, najlepšie takú, ktorá je 
jeho srdcu najbližšia. Pre lepšiu autentic-
kosť a zaujatie diváka sa môže doslova 
„stať niekým iným“. Možno práve tým, 
kým by raz chcel byť. Tému odprezen-
tuje pred svojimi spolužiakmi a pani 
učiteľkou. Samozrejme, takýto prejav si 
vyžaduje dlhodobú prípravu, i keď niek-
torí šikovní to zvládli aj za jeden večer. 
Dobrá prezentácia je v dnešnej techno-
logicky pokročilej dobe základ. Nesmú 
chýbať ani názorné predmety a pomôc-KEĎ

RAZ BUDEM



ky, najlepšie také, ktoré stimulujú naše 
zmysly, hlavne chuť. Dôležitá je aj reč 
nášho tela, tá niekedy povie viac, ako 
naše slová. A poviem vám, nie je jedno-
duché stáť pred publikom a dávať pozor 
na to, čo robíte, čo roz-
právate a čo ukazujete. 

ffAni sami sme netu-
šili, čo z našich pre-
javov v triede vzíde. 
Dovolím si povedať, 
že ústrednou témou bol šport. Ženský 
hokej, moderná gymnastika pre mužov... 
Privítali sme aj hráča florbalu, ľudo-
vých tanečníkov, ale aj horského vodcu, 
ktorý nám dal cenné rady na turistické 
vychádzky. Navštívil nás aj finančný 
poradca a varoval nás pred chybami, 
ktoré sa často stávajú kvôli našej nedo-
statočnej finančnej gramotnosti. Pred po-
čítačovou kriminalitou nás vystríhal po-

čítačový analytik. Nielen pred tou, keď 
nám hackeri ukradnú dáta, ale aj pred 
tou, keď sa kriminálnikmi stávame práve 
my. Stačí si pozrieť napríklad film onli-
ne. Jeden pozeral ďaleko do budúcnosti 

a predstavil nám rôz-
ne spôsoby dopravy 
materiálov aj ľudí do 
vesmíru, ktoré sa mož-
no raz budú využívať. 
Druhý zase doniesol 
svoju zbierku komik-

sov. Ďalší nám predstavil dnešný feno-
mén – cestovanie. Niežeby sme nevedeli 
ako na to, ale niekedy je lepšie dostať 
tipy od skúsenejších. Dozvedeli sme 
sa, čo nezabudnúť a čo nechať radšej 
doma, kde a ako najviac ušetriť. Najlep-
šie sme si „pochutnali“ na prezentácii o 
dlhovekosti. Nielenže sme sa dozvede-
li, ako sa dožiť sto rokov, ale sme sa aj 
dobre najedli (samozrejme, tých potra-
vín, vďaka ktorým sa dožijeme stovky 
:)). A najviac nás mrzí azda prezentácia 
slovenských vín, ktoré, bohužiaľ ale-
bo chvalabohu, museli ostať zatvorené.

ffČi sme sa trafili do našich budú-
cich povolaní, ukáže čas. Určite sme 
si však vyskúšali stáť pred publikom, 
verejne vystúpiť, vypočuť si i pri-
jať kritiku a na pätnásť minút sa stať 
rečníkom. Aj tu platilo staré známe: 
„Umelcom sa treba narodiť, reční-
kom sa možno stať.“ Stačí chuť a cvik.

„Vstupujeme do nezná-
mej budúcnosti, ale stále 

sme ešte tu, a kým 
sme posadnutí živo-

tom, zostáva nádej.“VEĽKÝ

„rečníK musí dbať na 
tri veci: čo povie, 

Kde to povie a aKo to 
povie.“

cicero

Radka Neubertová
foto archív GKM

John Lennon...
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•  narodil sa 21. januára 1974 v Košiciach
•  19. júna 1999 KňazsKá vysviacKa v Košiciach
•  2004 - 2007 štúdia licenciátu na inštitúte psycho-
lógie gregorovej univerzity v ríme
•  2007 – 2016 duchovný správca upc sv. KošicKých 
mučeníKov v Košiciach
•  2011 – 2016 prodeKan teologicKej faKulty Kato-
lícKej univerzity v ružomberKu
•  2015 habilitoval aKo docent na teologic-
Kej faKulte KatolícKej univerzity v ružom-
berKu
•  prednáša pastorálnu a všeobecnú psy-
chológiu, KlinicKú, všeobecnú a apliKova-
nú psychológiu manželstva a rodiny
•  od 1. septembra 2016 pôsobí aKo pomocný 
KošicKý bisKup a generálny viKár
•  rieši manželsKé Kauzy na metropolit-
nom súde KošicKej arcidiecézy 
•  vyKonáva psychologicKé 
hodnotenia Kandidátov 
na Kňazstvo
•  ovláda anglicKý, 
nemecKý a taliansKy 
jazyK

Mons. PhDr. PsLic.

MAREK FORGÁČ
Biskup psychológ



Zaujímalo by nás, aká bola vaša cestu 
ku kňazstvu. Cítili ste povolanie v sebe 
už od malička, alebo nastal vo vašom 
živote nejaký výrazný zvrat?
ffPočas mojej životnej cesty sa stali veľ-
ké veci, no neidentifikoval by som ich 
ako zlomové udalosti. Vo svojom živo-
te vidím súvislý vývoj. Študoval som v 
dobe, keď nebolo možné slobodne vy-
jadrovať vieru a kresťania boli prena-
sledovaní. Stretávali sme sa v tzv. pod-
zemnej cirkvi (t. j. potajomky), kde nás 
aj pripravovali na prvé sväté prijímanie 
a birmovku. Boli sme spoločenstvo ro-
dín a viedla nás rehoľná sestra, ktorá 
ňou bola, samozrejme, tiež v tajnosti. 
Tieto momenty spoločenstva veria-
cich ľudí prispeli k môjmu formovaniu. 
Nemôžem zabudnúť ani na prostredie 
doma v rodine – tradiční veriaci ľudia. 
Môj dedko robil dlhé roky kostolníka, s 
čím sa mi spájajú pekné zážitky... Mo-
zaika môjho života sa vyskladala tak, 

že som sa rozhodol pre cestu kňazstva. 
Ale túžil som byť napríklad aj lekárom...

Mali ste nejaké predstavy o úlohe bis-
kupa? A ak áno, splnili sa niektoré?
ffPre mňa bolo veľmi prekvapivé, ako 
sa to celé udialo a skutočne som o tých 
veciach ani nerozmýšľal. V takých chví-
ľach si nepredstavujete nič. Len prijíma-
te... V prípade kňazstva je to skôr o tom, 
že Boh volá a človek odpovedá. A je to 
akási prirodzená túžba ísť touto cestou. 
Človek sa rozhoduje slobodne. Ale keď 
hovoríme o úlohe biskupa, to už nie je 
o túžbe (teda nemalo by byť :)), ale je 
to skôr o výzve, o službe v najplnšej 
miere. Všetko je raz prvý raz. A to stá-
le platí. Aj keď som biskupom už druhý 
rok, vždy prichádzajú nové a nové veci.

Jednou z vašich úloh vo funkcii po-
mocného košického biskupa je aj sta-
rostlivosť o cirkevné školstvo. Vieme, 
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že cirkevné školy dlhodobo vykazujú 
vynikajúce výsledky. Napriek tomu 
im štát stále „hádže“ polená pod nohy. 
Naposledy to bola kauza z minulého 
roka, kde boli štátom stanovené limi-
ty o počte žiakov, ktoré môžu prijať 
cirkevné školy v Bratislave. Čo na to 
hovoríte vy?
ffNapriek tomu, že sme v slobodnej spo-
ločnosti, nemajú to kresťania vo verej-
nom živote ľahké. Sme radi, že máme 
cirkevné školy a pri ich zakladaní sa 
urobil veľký kus práce. Dnes by to už 
nešlo tak ľahko. Spoločnosť sa dosť li-
beralizuje. V minulosti bol nepriateľ 

cirkvi jasný a vedeli sme, akým spô-
sobom útočí. Dnes sú ľudia rozmanití, 
existuje veľa nepriateľských postojov, 
ktoré je ťažšie identifikovať a sú rafino-
vanejšie ako kedysi. Jedným z nich je 
aj vyhlásenie o obmedzenom počte štu-
dentov na cirkevných školách. Stále sa 

nájdu nejaké podnety, akým spôsobom 
eliminovať to, čo sa vybudovalo. Ale 
musíme bojovať ďalej. Musíme za kaž-
dú cenu ochrániť dobro, aby sa cirkevné 
školstvo udržalo a aj naďalej rozvíjalo.

Hodnotou vyučovania náboženstva na 
stredných školách ste sa zaoberali aj 
vo svojej magisterskej práci. Generá-
cie sa menia, preto asi ani odovzdáva-
nie viery v rodine už nie je to, čo býva-
lo. Aký je váš pohľad na povolanie a 
prácu kňazov a katechétov?
ffTéma o hodnote vyučovania nábožen-
stva na stredných školách ma zaujala. 

Chcel som písať o 
niečom praktickom. 
Mal som možnosť 
byť pred písaním 
práce v Anglicku a 
niekoľko dní som 
strávil v Londýne 
v knižnici kňaz-
ského katolíckeho 
seminára. Dnes 
ste zvyknutí viac 
pracovať s interne-
tom, vtedy to bola 
práca s tlačenými 
materiálmi. Popo-
zeral som si, čo sa 
dalo a nafotil som 
si veľa textov, čo 
bolo základom pre 
moju prácu. Už vte-
dy som vnímal ako 
veľký dar, že máme 

vyučovanie náboženstva na školách a 
že môžu na školách (nielen cirkevných) 
pôsobiť aj kňazi. V západnej európskej 
kultúre majú namiesto náboženstva tzv. 
religionistiku – všeobecný prehľad o ná-
boženstvách. To, čo máme, je dar, kto-
rý treba zveľaďovať. Ale samo o sebe 



to nestačí. Zmysel to má len vtedy, keď 
sa spoja všetky tri elementy, a to škola, 
rodina a farnosť. Až vtedy sa docieli 
najlepšie ovocie formácie mladých ľudí.

Všetci iste pociťujeme, že žijeme v 
trochu turbulentnejšej dobe – čo sa 
týka spoločenského, ale aj politického 
diania. Vašu kázeň z pohrebu Martiny 
Kušnírovej zverejnili aj médiá. Zau-
jímalo by nás, aké na ňu boli ohlasy. 
Zmenili ste odvtedy nejako pohľad na 
situáciu?
ffPohľad nie. Aj vy ste tým žili, aj ži-
jete. Boli to mladí ľudia. Ísť na pohreb 
bolo kolegiálne rozhodnutie biskupov. 
V kostole bolo naozaj ako vo vriacom 
kotle a emócie boli veľmi silné. Osobne 
som to poňal ako službu, je to pohreb 
– liturgický úkon. Chcel som prehovo-
riť nie ako politik, ale ako kňaz – bis-
kup. Stojím si za tým, čo som tam po-
vedal. Veci treba pomenovať správne. 
Nikoho som menovite neoznačoval. 

Skôr mi išlo o vzbudenie zodpovednos-
ti za to všetko, čo sa dialo, čo sa deje.

Čím ďalej, tým menej mladých mužov 
vstupuje v dnešnej dobe do seminára. 
Ako túto situáciu vnímate vy?
ffUž ako študent teológie, a neskôr aj 
ako kňaz, som veľa cestoval. Videl som 
situáciu v rôznych krajinách, predovšet-
kým v západnom svete, kde je kríza 
povolaní, ktorá zasahuje už aj nás. Nie 
sú to teda pre mňa nové či prekvapivé 
veci. Skôr to vnímam v kontexte dlho-
dobej histórie a všetkých spoločenských 
vplyvov. Napriek tomu to nie je zlé. Písal 
som habilitačnú prácu na Teologickej fa-
kulte na Katolíckej univerzite. Robil som 
výskum, kde som porovnával relatívne 
počty uchádzačov hlásiacich sa do semi-
nárov na Slovensku s inými európskymi 
alebo svetovými krajinami. Krivka u nás 
klesá, ale približuje sa k európskemu 
priemeru. Zatiaľ sme stále ešte nad tým-
to priemerom, čo nás nemôže uspoko-
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jiť. Netreba byť pesimistickí, ale vidieť 
daný pokles aj v kontexte meniacej sa 
spoločnosti a poklesu populačnej krivky. 

Cirkev sa zlieva s celou spoločnosťou 
a snaží sa spopularizovať, a to práve 
v dobe, keď ľudia hľadajú duchov-
né tajomno. Pomohlo by podľa vás k 

zatraktívneniu cirkvi viac svetských 
spôsobov, alebo by si mala zachovať 
istú mystiku, na ktorej stojí už 2000 
rokov?
ffTu treba rozlišovať. Sme povinní aj 
atraktívnym spôsobom podávať pravdy 
evanjelia. Aj pán kaplán u vás na škole 
premýšľa, aké aktivity zorganizuje, čo 
by bolo pre vás „príťažlivé“. Ale nemá 
to byť „zosvetárčenie“. Nemá to byť prí-
lišné sekularizovanie či už prístupov ale-
bo právd viery, pretože stále platia slová 

svätého Augustína, a to: „Nespokojné je 
naše srdce, kým nespočinie v Bohu“. A tá 
prirodzená túžba tam je. Robiť z kňazov 
a z biskupov len reportérov alebo soci-
álnych pracovníkov nie je určite správna 
cesta. Na európskom stretnutí biskupov 
v Bielorusku pred rokom som sa roz-
prával s jedným biskupom z Belgicka . 

Povedal mi, že skúšajú všeličo pre mla-
dých, ale čo najviac zaberá, je ponuka 
modliť sa. Mladí túžia modliť sa. A to je 
nadovšetko. Potrebujeme ísť k prameňu. 
A prameňom všetkého je Ježiš Kristus. 
On je najatraktívnejší. Bol a stále je.

ffV mene celej redakčnej rady ďa-
kujeme otcovi biskupovi Marekovi 
za srdečné prijatie i za rozhovor.vv

Viktória Vargová
foto archív GKM, Google



naša šKola sa tento roK prvýKrát 
zapojila do vzdelávacieho progra-
mu ja slovensKo. študenti gymnázia 
prešli všetKy KroKy podniKania od 
založenia, plánovania činností cez 
priesKum trhu až po liKvidáciu firmy 
a rozdelenie zisKu. 

 JA Slovensko
ffJA Slovensko alebo aj Junior Achiev-
ment Slovensko je nezisková organi-
zácia, ktorá poskytuje podnikateľské 
vzdelanie študentom stredných škôl už 
25 rokov. JA Slovensko je súčasťou ce-
losvetovej siete 118 krajín JA Worldwide 
a súčasťou 40 európskych krajín JA Eu-
rope. V tomto školskom roku 2017/2018 
sa do tohto projektu zapojilo 859 
škôl, 992 učiteľov a 23 354 študentov.
 
ffFirma využíva vzdelávanie formou 
„learning by doing“. Vzdelávacie 
programy sú nastavené tak, aby štu-
denti získali čo najviac skúseností z 
podnikateľského odvetvia. Programy 
a projekty majú prepojenú teóriu s pra-
xou, aby sa študenti čo najlepšie vedeli 
orientovať vo svete ekonomiky. Jedno-
ducho povedané, firma sa riadi svojím 
sloganom: „ Skúsenosťou k úspechu“. 

Naša firma – CBG
ffCBG alebo Cassovia Bussines Group 
je firma založená 14 študentmi nášho 
gymnázia z rôznych ročníkov pod ve-

dením p. uč. Mgr. Marcely Martončí-
kovej. Študentská firma vystupuje pod 
správou firmy JA Slovensko a posky-
tuje reálnu prax v rámci voliteľného 
predmetu aplikovaná ekonómia. Ná-
plňou našej firmy bolo založiť a viesť 
školský bufet a popri tom organizo-
vať rôzne akcie v rámci školy a ponú-
kať na týchto akciách aj občerstvenie. 

Manažment firmy CBG
ffAko každá firma, aj naša mala rozdele-
ný manažment. Zástupcov každého odde-

Skúsenosťou
k úspechu
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lenia si študenti volili medzi sebou. Vice-
prezidenti si následne vyberali z ostatných 
zamestnancov jednu alebo dve osoby 
do svojho oddelenia a spolu tvorili tím.

Prezident: Samuel Parlagi (4.Ag) 
Viceprezident ľudských zdrojov: 
Patrícia Petrušová (2.Ag) 
Viceprezident marketingu: Lukáš Si-
močko (3.Ag)
Viceprezident pre výrobu: Tibor Szalo-
na (2.Ag)
Viceprezident financií: Lucia Prekopo-
vá (3.Ag)

Výsledok
ffFirma počas svojho pôsobenia, aj na-

priek finančnej strate, ktorú tvorilo pri-
bližne 100€, zarobila neuveriteľných: 
478€. Z týchto peňazí sa vyplácali divi-
dendy akcionárom a aj výplaty našim usi-
lovným študentom. Študenti sa nenechali 
morálne zahanbiť a časť darovali škole.

Školenia, workshopy, súťaže
ffTím manažmentu CBG firmy sa zú-
častnil súťaže Inovation Camp. Súťaž-
né tímy boli zložené z členov rôznych 
JA firiem z celého Slovenska a počas 
jedného pracovného dňa tvorili inova-
tívne riešenie na zadanú tému. Naša 
Lucia Prekopová bola súčasťou druhé-
ho víťazného tímu. Absolvovali sme aj 
veľmi kreatívny workshop prezentač-
ných zručností, kde najúspešnejším pre-
zentujúcim sa stal náš Samuel Parlagi.

ffZo všetkých workshopov, školení, sú-
ťaží organizovaných vzdelávacou in-
štitúciou JA Slovensko, získava účast-
ník certifikát, ktorý je neoddeliteľnou 



súčasťou životopisu jednotlivého štu-
denta v jeho ďalšej kariére. Predpísa-
né podmienky úspešne zvládol Lukáš 
Simočko, ktorý si svoje nadobudnuté 
vedomosti otestoval na medzinárodnej 
úrovni a získal medzinárodný certifikát 
z podnikateľských zručností stredoško-
láka ESP  (Entrepreneurial Skills Pass ).

Čo sme sa naučili?
ffPrezident firmy CBG Samuel Parlagi: 
„Všetkým, ktorí boli zapojení do pro-
jektu, priniesla naša študentská firma 
vzácne skúsenosti a možnosti rozvoja v 
podnikateľskej sfére, v sfére sebarozvoja 
a osobnostného rastu. CBG má tenden-
ciu napredovať a členovia firmy prichá-
dzajú pravidelne s novými nápadmi, ako 
vylepšiť študentskú firmu. Náš prvý rok 
a cestu, po ktorej sme prešli, považujem 
za úspešné. Som spokojný s každým čle-
nom, ktorý sa zapojil do projektu JA Slo-
vensko a verím, že všetci členovia využi-
jú nadobudnuté skúsenosti v budúcnosti.“

ffPrvý rok tohto projektu naši študenti 
úspešne zvládli. Projekt bude na našej 
škole pokračovať aj na budúci rok. Naši 
šikovní študenti už vymýšľajú nové ino-
vatívne a originálne nápady, ktoré využi-
jú v nasledujúcom školskom roku. Všet-
ci im držíme palce a veríme, že ďalší rok 
zvládnu minimálne tak dobre ako tento.

Patrícia Petrušová
foto archív GKM
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samuel p. bol pred 
štyrmi roKmi odsúdený 
pre nedostatočnú 
aKtivitu pri jeho 
nových projeKtoch.

v šKolsKom roKu 
2017/2018 bolo 
prepustených 12 
väzňov. bohužial, 
vedúcej gangu bol 
predlžený trest 
odňatia slobody na 
dobu neurčitú.



  „Nastal čas prepustiť z nášho ce-
chu ďalších mučeníkov. Nastal čas 
povedať si pár posledných slov a po-
ďakovať za spoločné chvíle prežité v 
triede, na chodbách, na výletoch... Je 
čas rozlúčiť sa!” Vetami podobného 
„garde” sme odprevadili našich štvrtá-
kov na poslednú, ale veríme, že víťaznú, 
etapu ich stredoškolského života, ktorou 
je maturitná skúška. Samozrejme, naj-
skôr sme ich vyslobodili spod „trestu”, 
ktorý si na našom gymnáziu odpykávali 
štyri roky. Každému sme odomkli pomy-
selné putá a zavďačili sa mu za prácu, 

ktorou prispieval k prosperovaniu nášho 
gymnázia. Nasledovala oficiálna časť, 
kde sme si spolu so štvrtákmi mohli 
zaspomínať na ich stredoškolskú kapi-
tolu života, ktorá sa pomaly uzatvárala.

 Milí maturanti! Prajeme vám do ďal-
šieho života veľa správnych rozhodnutí, 
ktoré budú hodné absolventa GKM-ka. 
Či už bude vašou prioritou štúdium, ale-
bo práca, myslite na slová A. Lincolna: 
„Presne stanovený cieľ už je napoly do-
siahnutý.” Je to len na vás, akú cestu si 
zvolíte. My vám budeme držať palce.

KONEČNÁ!!

Katarína Szalonová
foto archív GKM
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je
Čoje

ZADARMO,
DOBRÉ

hovorí sa, že všetKy cesty vedú do 
ríma. neviem, čo sa poKazilo, ale 
mňa tá moja zaviedla do štrasburgu. 
a Konečne som pochopila význam 
cestovateľsKých denníKov. zachovať 
si čo najautenticKejšie zážitKy a 
vyrozprávať sa aspoň KúsKu papiera.

Pondelok 28.mája
17.30 
Všetko sa začína dobrým jedlom. Keba-
bový hamburger a presso s mliekom vo 
Zvolene na stanici sú ideálne. 
18.30
Sedíme v autobuse, okolo mňa dámy 
v jeseni života. Dramatické rozhovo-
ry o borievkach v koláči a prenikavý 
kašeľ. Dúfam, že skoro zaspia a nebudú 
chrápať. 
19.18
Naozaj už spia a nechrápu. V rádiu hrá 
Modus - Ty ja a môj brat, nenápadne si 
spievam. Počkať, počujem chrápanie? 

Utorok 29. mája
0.15 
V rádiu hrajú nemecké vypaľovačky a 
každému sa nejak podarilo zaspať. Nie, 
mne nie. 
2.11
Alle Slowak? Wie viel? Vytiahnite 
občianske!

8.19
Nové autá nesú po diaľnici z východu 
na západ a staré opačným smerom. Taký 
je už svet. 
10.24
Štrasburg. Chlapík chodí na križovatke 
od auta k autu a žobre peniaze. 

Štvrtok 31.mája
19.11 
Život je už skrátka taký. 

Piatok 1.júna
12.33
Angína. Ak sa to do ďalšieho dňa ne-
zlepší, hláste sa na príjem.



Vysvetlenie, čo sa dialo medzi 
utorkom 10.24 a štvrtkom 19.11
ffUrčite to poznáte. Sedíte v autobuse a 
klíma ide naozaj ako o život. Ste si ve-
domý vašich zdravotných nedostatkov, a 
tak ich vynásobíte dvadsiatimi hodinami 
v autobuse, vydelíte istou konštantou a 
vyjde vám čas cca 2.30, keď sa v noci 
zobudíte s bolesťou hrdla. Nechcem ho-
voriť, že mám v živote nešťastie, to by 
od človeka, ktorý má čo jesť a kde spať, 
vyznelo prinajlepšom hlúpo. Chcem len 
povedať, že už to zrejme bolo priveľké 
šťastie, keď nás na Štúrovom pere ná-
hodne vytiahli spomedzi 90 časopisov 
a jednému členovi (mne) preplatili zá-
jazd do Štrasburgu. Jednoducho život-
ná rovnováha, viete. Dáte si koláč a za 
tým pagáč. Lenže tejto mojej filozofii 
v Štrasburgu málokto veril. Popravde, 
nikto. Cítila som sa ako dieťa vyžadu-
júce si pozornosť. Vedela som však, že 
tá bolesť kĺbov a horiace čelo nebude z 
únavy. Som však nekonfliktný typ, čo 
tam po hodinovej prechádzke po meste, 
to dám. Po príchode na hotel mi už zrazu 
nebolo všetko jedno. Strepsils absolútne 
nepomáhal a ja som mala pocit, že by 
som dokázala vydychovať plamene. Tak 
som si musela ísť kúpiť teplomer, reku, 
nech mi veria. Začalo to teplotou 38,5°C, 
a keď všetci odišli von do mesta a moje 
chĺpky na rukách sa začali od tepla stá-
čať, rozhodla som sa pre istotu zmerať 
si teplotu ešte raz. Musím podotknúť, že 
rozhodujúci faktor nasledujúcej teploty 
mohol byť fakt, že som si nabíjačku na 
mobil zabudla v autobuse, ktorý bol až 
do konca výletu na odstavnom parkovis-
ku. Užívatelia iPhone-ov mi určite dajú 
za pravdu, že to je tvrdá rana. Je to tiež 
jeden z dôvodov, prečo v mojom ,,ces-
tovateľskom denníku“ chýbajú zápisky 

z dvoch dní. Aby som vás nenapínala, 
moja teplota bola 40,01°C. Na chvíľu 
som ostala ako obarená. Hlavou sa mi 
premietali slová p. uč. Škorvánkovej, 
aká je horúčka nad 40 stupňov nebez-
pečná. Vedela som, že musím ísť do 
studenej sprchy, ale tiež som vedela, že 
keď sa postavím, bude mi zle a prvá za-
stávka bude pred toaletou. A tak aj bolo. 
Ale žijem, možno práve vďaka všetkým 
svätým, ktorých som videla. Nebudem 
viac dramatizovať, skrátka zo Štrasbur-
gu som videla málinko. Áno, zbytočne 
som sa tam trepala, ale ako sa hovorí, 
všetko zlé je na niečo dobré. Tak, ak by 
ste mali nejaké nápady, kontaktujte ma.

Terézia Bariová
foto T. Bariová
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foD E
často sú nám, študentom, či všeobec-
ne mladým ľuďom pripisované ťapá-
KovsKé vlastnosti. nedôslední, leniví 
či bez vízie do budúcnosti. možno 
to nie je vždy taK, ale priznajme 
si, občas aj nás „prepadnú” podob-
né pocity a myšlienKy. máme sny a 
ciele, avšaK pri Každej ťažKosi ich 
odKladáme do „šuflíKa” a strácame 
motiváciu v nich poKračovať. preto 
sa v roKu 1956 rozhodol vojvoda z 
edinburgu, princ philip (manžel Krá-
ľovnej alžbety ii.), založiť projeKt, 
Ktorý by umožňoval mladým na sebe 
pracovať a zlepšovať sa. odvtedy sa 
doňho zapojilo vyše osem miliónov 
ľudí zo 140 Krajín. samozrejme, my 
sme nemohli chýbať!

Tri oblasti a dobrodružstvo 
ffCena vojvodu z Edinburgu spočí-
va v dlhodobom vykonávaní aktivít v 
troch oblastiach: talent, dobrovoľníc-
tvo a šport. V každej si zvolíte cieľ a na 
jeho naplnení budete istý čas pracovať. 
Doba trvania sa určí podľa vami zvole-
nej úrovne (bronzová, strieborná alebo 
zlatá). Po dokončení aktivít sa pripra-
vujete na dobrodružnú expedíciu, naj-
skôr cvične a po odskúšaní už „naostro”. 
Program stojí na prepracovanej metóde 
a po šesťdesiatich rokoch od vzniku 
monitoruje pozitívny vplyv v prospech 
mladých ľudí. Zvyšuje ich sebadôve-
ru a sebavedomie, rozvíja samostat-

nosť a zodpovednosť. Projekt Dofe sa 
na našom gymnáziu v tomto školskom 
roku uskutočnil prvýkrát a hneď úspeš-
ne. Aj naša škola sa teda môže popýšiť 
študentmi, ktorí ho úspešne dokončili.  

Naše dojmy
ffDofE mi ponúklo presne to, čo som 
práve hľadal. Už predtým som sa sna-
žil pravidelne zlepšovať v svojich akti-
vitách, no projekt tomu dodal správnu 
atmosféru. „Dokopal” ma aj k veciam, 
ako napríklad dobrovoľníctvo, kde som 
dovtedy nemal skoro žiadne skúsenosti. 
Konkrétne som dobrovoľne pomáhal re-
hoľným sestričkám v práci s bezdomov-
cami. Naozaj mi to dalo nový pohľad na 
týchto ľudí. Začal som aj s kalistenikou, 
vďaka čomu dnes viem robiť stojky a po-
dobné „gymnastické“ cviky. Chcel som 
sa naučiť rečniť – vďaka projektu Dofe 
som to aj dokázal. Vyhral som rečnícku 
súťaž a mohol som si vyskúšať, aké je to 
rečniť pred dvesto ľuďmi. „Čerešničkou 
na torte“ bola fantastická dobrodružná 
expedícia v divočine. „Keď nesledu-
ješ svoj pokrok, nemôžeš sa v ničom 
zlepšiť.” Presne to ma DofE naučilo. 

Lukáš Simočko, bronzová úroveň

ffProjekt ma nadchol hneď, keď som o 
ňom prvýkrát počula. Keďže sa k nám 
dostala možnosť na ňom participovať, 
neváhala som. Počas šiestich mesiacov 
som sa naučila veľa a dokázala som si, 



Katarína Szalonová
foto archív GKM

ffDofE mi ponúklo presne to, čo som práve hľadal. Už 
predtým som sa snažil pravidelne zlepšovať v svojich ak-
tivitách, no projekt tomu dodal správnu atmosféru. „Do-
kopal” ma aj k veciam, ako napríklad dobrovoľníctvo, kde 
som dovtedy nemal skoro žiadne skúsenosti. Konkrétne 
som dobrovoľne pomáhal rehoľným sestričkám v práci s 
bezdomovcami. Naozaj mi to dalo nový pohľad na týchto 
ľudí. Začal som aj s kalistenikou, vďaka čomu dnes viem 
robiť stojky a podobné „gymnastické“ cviky, cviky s vlast-
nou váhou. Chcel som sa naučiť rečniť – vďaka projek-
tu Dofe som to aj dokázal. Vyhral som rečnícku súťaž a 
mohol som si vyskúšať, aké je to rečniť pred dvesto ľuď-
mi. „Čerešničkou na torte“ bola fantastická dobrodružná 
expedícia v divočine. „Keď nesleduješ svoj pokrok, ne-
môžeš sa v ničom zlepšiť.” Presne to ma DofE naučilo. 

Lukáš Simočko, bronzová úroveň

ffProjekt ma nadchol hneď, keď som o ňom prvýkrát poču-
la. Keďže sa k nám dostala možnosť na ňom participovať, 
neváhala som. Počas šiestich mesiacov som sa naučila veľa 
a dokázala som si, že keď chcem, všetko sa dá. V oblasti 
talentu som si zvolila hru na husle, ktorej sa venujem už 13 
rokov. Svoj cieľ som mala pevne vytýčený. Zahrať skladbu 
plnú nových prvkov a ťažkej techniky. Dosiahnuť ho nebo-
lo ľahké, ale hodiny cvičenia a sebazapierania stáli za to. 
Vďačiť za to môžem aj môjmu skvelému učiteľovi, ktorý 
bol zároveň aj mojím hodnotiteľom a vo všetkom ma pod-
poroval. V rámci dobrovoľníctva som navštevovala geriat-
riu. Rozprávala som sa so starými nevládnymi ľuďmi, vide-
la neúnavnú prácu sestier a lekárov, vypočula si množstvo 
rôznych príbehov, stažností aj poďakovaní, ktoré zahriali 
pri srdci. Naučila som sa, že starých je potrebné vypočuť, 
postarať sa o nich a oni vám všetko vrátia svojou láskou. 
Prekonala som sa aj v športe, keď som si nastavila pravi-
delné ranné tréningy. A expedícia? Myslím, že sme zažili 
kopec zábavy a aj napriek uboleným chrbtom a nohám, sme 
radi, že sme si niečo také mohli vyskúšať. Ak váhate, či 
do projektu DofE ísť, alebo nie, určite to vyskúšajte. Zis-
títe, akú máte vytrvalosť a možno vás, tak ako mňa, bude 
„poháňať”pocit, že ak niečo začnem, nemôžem sklamať 
samu seba a ani ľudí, ktorí mi na to vytvorili podmienky.

Katarína Szalonová, bronzová úroveň
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ffDofE nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Aj keď 
ide o bronzovú úroveň, náročnosť môže prekvapiť. V ob-
lasti talentu som si vybral hru na klavíri, v dobrovoľníctve 
rozdávanie polievok pre bezdomovcov a v oblasti športu, 
čo bola zároveň aj moja hlavná aktivita, som posilňoval 
nohy vo forme drepovania. Navykanie si na činnosti nebo-
lo vôbec ľahké a o premáhaní ani nehovorím. Všetko som 
však zvládol a čakala ma posledná časť – expedícia. Musím 
uznať, že cvičná bola omnoho horšia. Pršalo, bolo dusno, 
všade samé blato, no pri troške sebazapierania a dobrej vôle 
sme dosiahli  svoj cieľ. Veď nenadarmo sa hovorí: „Ťažko 
na cvičisku, ľahko na bojisku.” Klasifikačná expedícia bola 
o niečo ľahšia, no unavené a doráňané nohy by vám vedeli 
rozprávať… Môj celkový dojem z DofE je veľmi pozitívny 
a určite by som ho odporúčal aj ostatným. Nielenže vám to 
zlepší životopis, ale zlepší sa vám aj disciplína, vytrvalosť a 
odhodlanie nevzdať to. Ak teda v jeho priebehu nerezignu-
jete. V tom prípade stratíte 20€ a kopu drahocenného času.

Matúš Mura, bronzová úroveň



Genetika
na kolesách
Každý z nás aspoň raz v živote 
určite sledoval v televízii 
Kriminálny seriál, v Ktorom sa 
vyšetroval zločin a hľadal sa 
páchateľ. v hlavnej úlohe sme videli 
deteKtívov a Kriminalistov, Ktorí 
sa pomocou dôKazov z miesta činu 
snažili identifiKovať neznámeho 
človeKa. na odhalenie stačila 
malá časť biologicKého materiálu 
obsahujúceho dna, aKo napr. KvapKa 
Krvi, sliny, KúsoK Kosti, vlas s 
KorienKom...

ffAk by sa vám naskytla možnosť bliž-
šie nazrieť do odvetvia kriminalistickej 
genetiky, využili by ste ju? My, študenti 
3. A, sme nezaháľali a prostredníctvom 
súťažného videa sme sa zapojili do pro-
jektu Genetika na kolesách, ktorý orga-
nizovala Katedra genetiky Univerzity 
Komenského v Bratislave. Podarilo sa 
nám uspieť, a preto nás v škole navštívi-

li docenti a doktorandi aj s pomyselným 
genetickým laboratóriom. Našou úlohou 
bolo identifikovať neznámeho páchate-
ľa restrikčnou analýzou DNA z miesta 
činu. Odobratú vzorku DNA sme najprv 
naštiepili pomocou enzýmu Hindlll a re-
akčnú zmes sme vložili do termostatu. 
Po 15-tich minútach sme naniesli naštie-
penú DNA do agarózového gélu, kde sa 
elektroforetickou separáciou rozdelila 
tak, že po ožiarení modrým svetlom bolo 
možné odlíšiť farebné prúžky rôznych 
fragmentov DNA. Tie sme potom po-
rovnali s obrázkom obsahujúcim profily 
podozrivých a mohli tak určiť predbež-
ného „vinníka”. Okrem praktickej časti 
sa uskutočnila aj teoretická prednáška 
o forenznej genetike, kde si poniektorí 
osviežili svoje vedomosti z hodín bioló-
gie a obohatili sa o nové poznatky, napr. 
z oblasti používania rôznych metód pri 
skúmaní DNA. Projekt bol pre všetkých 
veľkým prínosom.

 Rok 2018 predstavuje pre „mole-
kulu života“, resp. DNA významný 
medzník. Pripomíname si 65. výročie 
jedného z najväčších vedeckých ob-
javov 20. storočia – odhalenie tajom-
stva týkajúceho sa štruktúry DNA.

ffSme radi, že sme mali možnosť zapojiť 
sa a priamo si vyskúšať prácu v genetic-
kom laboratóriu a naučiť sa niečo nové 
aj z odboru, ktorý je pre väčšinu obyčaj-
ných ľudí len „španielskou dedinou“ :).

Katarína Szalonová
foto archív GKM, Google
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naša šKola bola opäť úspešná vo 
výberovej procedúre programu 
erasmus+ zameranej na vzdelávaciu 
mobilitu jednotlivcov v oblasti 
šKolsKého vzdelávania. na záKlade 
výzvy programu erasmus+ po sta-
rostlivom identifiKovaní potrieb šKo-
ly zameraných na rozvoj Kľúčových 
Kompetencií integrujúc európsKe 
horizontálne priority sme sa snažili 
vypracovať projeKt, Ktorý sme na-
zvali európsKy princíp vzdelávania, 
empatie, tolerancie a osobnostného 
rastu v šKolsKom prostredí.

ffPodaný projekt bol úspešný vo výbero-
vom konaní v roku 2017 na základe čoho 
sme mohli začať s realizáciou aktivít a 
štruktúrovaných kurzov. Spojená škola 
sv. Košických mučeníkov ako príjemca 
grantu získala možnosť zúčastniť sa na 
20 kurzoch pedagógov v rôznych zahra-
ničných krajinách. Škola má skúsenosti 

s realizáciou takýchto projektov z minu-
losti, kedy bola úspešným žiadateľom 
grantu. Realizáciou projektu chceme 
prispieť k atraktívnosti učiteľského po-
volania, k zlepšeniu kompetencií žiakov 
i učiteľov školy.

Snažíme sa splniť deklarované 
ciele:
•ffŠtruktúrovanými kurzami a imple-
mentáciou ich výsledkov do praxe 
zlepšiť zručnosti a kompetencie žia-
kov v matematike, v prírodovedných, 
v humanitných i v sociálnych pred-
metoch na rôznych stupňoch školy.
•ffPodporovať kritické myslenie, kre-
ativitu, kooperatívnosť a toleranciu 
začlenením rôznych skupín žiakov.
•ffMotivovať pedagógov k ďalšiemu 
vzdelávaniu a prispievať k zvyšovaniu 
statusu pedagóga.

ffFormulované ciele chceme splniť v 

EURÓPSKY PRINCÍPvzdelávania

em
patie

tolerancie

osobného rastu

v ŠKOLSKOM
PROSTREDÍ



priebehu 24 mesiacov, od 01.06.2017 
do 31.05.2019, a následne využívať do-
pady projektu v ďalšom období. Naši 
pedagogickí zamestnanci navštívi-
li alebo navštívia Francúzsko, Špa-
nielsko, Švédsko, Taliansko, Českú 
republiku, Portugalsko, Grécko, 
prípadne iné krajiny, aby sa zúčast-
nili vzdelávacích aktivít, získali nové 
kontakty, zdieľali svoje skúsenosti z 
rôznych stupňov vzdelávania. Kur-
zy prebiehajú v anglickom jazyku. Na 
konci kurzu v rámci záverečného cere-
moniálu získajú účastníci osvedčenie 
o účasti, ktoré im formálne uzná vy-
sielajúca organizácia, teda naša škola. 

ffInformácie o jednotlivých akti-
vitách zverejňujeme na webovom 
sídle školy v časti Erasmus+, pre-
zentujeme na diseminačných semi-

nároch a publikujeme v niektorých 
médiách, napr. v školskom časopi-
se Quo vadis, vo farských médiách 
farnosti Košice – KVP, na metodic-
kých podujatiach pedagógov a pod.

ffTreba poznamenať, že vzdelávacie 
podujatia a kurzy v zahraničí sú pre 
našich učiteľov prínosom, stretávame 
sa s pozitívnou spätnou väzbou a via-
cerí učitelia, ktorí sa vzdelávania zú-
častnili, vyjadrili záujem participovať 
na ďalších vzdelávacích mobilitách. 

ffPoďakovanie patrí Národnej agentúre 
programu Erasmus+ v Bratislave za ko-
rektnú spoluprácu, ústretovosť a ochotu 
na čele s Alexandrou Junáškovou, Irenou 
Fonodovou a Andreou Igazovou, s ktorý-
mi prichádzame najčastejšie do kontaktu.

Mgr. Milan Koščo
foto D. Kmecová
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HRDINOVIA
v bielych plášťoch
hovorí sa, že hodnota človeKa nespočíva v tom, čo urobil pre seba, ale pre 
iných. ja by som najväčšiu zásluhu pripísala leKárom, zdravotným sestrám či 
záchranárom, Ktorí dennodenne pomáhajú a starajú sa o chorých
a nevládnych. KonKrétne by si poKlonu zaslúžili dvaja veľmi talentovaní 
leKári pochádzajúci práve z východného slovensKa. hovoria vám niečo mená 
peter Krcho alebo juraj šteňo? aK nie, taK si ich zapamätajte, pretože to sú 
sKutoční hrdinovia uKrytí v bielych plášťoch.



Neurochirurg Prof. MUDr. 
Juraj Šteňo, DrSc. 
  Odhodlaný, čestný, pracovitý, ľudský, 
múdry, stále v nasadení... Presne taký je 
pán doktor Juraj Šteňo. 
Lekár, ktorý je dokona-
lým príkladom oddanos-
ti svojej práci. Hoci žije 
v Bratislave, narodil sa 
na „východe“ východ-
ného Slovenska v obci 
Klenová, kde vyrastal a 
až v tínedžerskom veku 
sa presťahoval do hlav-
ného mesta. Na rusín-
štinu však ani po rokoch 
nezabudol a aj dnes si s 
rusnáckymi pacientmi v 
ambulancii rád pohovorí 
v nárečí. Napriek svojmu 
už nie najnižšiemu veku 
(69) je plne aktívnym ne-
urochirurgom Neurochi-
rurgickej kliniky LF UK 
v Bratislave, hlavným 
odborníkom MZ SR pre 
neurochirurgiu, vyuču-
júcim medikov, školi-
teľom doktorandov, členom viacerých 
organizácií... Prednášal v krajinách, ako 
USA, Fínsko, Austrália a napísal dote-
raz vyše 300 publikácií. Jeho neustála 
práca bola vyšperko-
vaná nespočetným 
množstvom ocenení a 
uznaní z domácej aj zo 
zahraničnej pôdy. Prá-
ve prostredníctvom 
najvýznamnejšieho 
neurochirurgického 
časopisu „Journal of Neurosurgen-
cy” bol vo svojom odbore zaradený 
medzi šestnástich najlepších na svete. 

Zaslúžil sa o dobrú úroveň súčasnej slo-
venskej neurochirurgie. V bratislavskej 
nemocnici vykonávajú rozličné operácie 
miechy a miechových nervov, chrbtice a 

aj mozgu, ktorých je prevažne viac a rea-
lizujú sa aj pri vedomí. Či už ide o rôzne 
vrodené ochorenia, poranenia, nádory, 
Parkinsonovu chorobu alebo epilepsiu. 

Doktorovi Šteňovi 
môžu ďakovať stovky 
ľudí za to, že žijú, napr. 
aj známy spevák Jožo 
Ráž alebo moderátorka 
Adriana Kmotríková. 
Jeho neustále štúdium, 
cieľavedomosť a zdo-

konaľovanie sa je skvelým vzorom pre 
každého, zvlášť pre jeho nasledovateľov. 

„profesionalita a 
empatia v prístupe K 
pacientovi“, taK je 

najčastejšie opisovaný 
juraj šteňo.
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Neonatológ MUDr. Peter Kr-
cho, PhD.
  Neonatológia je medicínsky odbor za-
oberajúci sa starostlivosťou o kriticky 
chorých novorodencov a deti s nízkou 
pôrodnou hmotnosťou. Každý ľudský 
život je nesmierne dôležitý aj napriek 
tomu, že si ho „dnešná doba“ dovoľuje 
znehodnocovať rôznymi spôsobmi. Na-
rodenie zdravého dieťaťa a jeho ďalší 

bezproblémový vývoj nie sú ani v 21. 
storočí samozrejmosťou. Každá malá 
zmena alebo chyba môže vyústiť do 
problému, ktorý je nutné ihneď riešiť. 
O tom by nám určite vedel porozprávať 
svoje doktor Peter Krcho. Medicínu vy-
študoval na Karlovej univerzite v Prahe, 
kde si po dokončení urobil atestácie z pe-
diatrie a neonatológie. Je riaditeľom ne-
ziskovej organizácie  Krajská neonatolo-
gická n. o. Novorodenec a zakladateľom 
i členom výkonného výboru európskej 
odbornej spoločnosti Union of Europe-
an Neonatal and Perinatal Societies. Za 
svoju prácu získal v roku 2012 Cenu 
ITAPA a v roku 2014 zase ocenenie 
Microsoft Industry Award Winner. V 
súčasnosti pracuje  na Klinike neonato-

lógie LF UPJŠ a DFN v Košiciach ako 
prednosta kliniky. Už tridsať rokov sa 
venuje ťažkým prípadom novorodencov 
a snaží sa zachrániť čo najviac z nich. 
Samozrejme, nie každé bábätko sa na-
rodí v stave, že sa mu dá ešte pomôcť. 
Nezáleží ani tak na kilogramoch ako na 
tom, v akom štádiu a ako dobre má vy-
vinuté orgány. Celý tím sa mu hneď po 
predčasnom narodení usiluje vytvoriť 

čo najideálnejšie prostredie a 
prispôsobiť ho závažnosti jeho 
poruchy. Musí čeliť rôznym 
komplikáciám, napríklad hro-
ziace trvalé poškodenia mozgu 
alebo pľúc, narušenie sietnice 
so stratou zraku... Práve stoper-
centná snaha všetkých členov 
neonatologického tímu je dô-
kazom toho, že aj dieťa so 480 
gramami dnes dokáže žiť plno-
hodnotný život. Peter Krcho je 
skvelý lekár, ale popritom všet-
kom nezabúda byť človekom a 
to si na ňom všetci vážia. Možno 

aj práve preto získal titul Košičan roka 
2017. „Pán doktor aj s celým tímom 
na neonatológii nám zachránili dieťa 
a veľmi nám pomohli, nikdy im za to 
neprestaneme byť vďační. Ďakuje-
me!!!”, napísala mama liečeného novo-
rodenca na hodnotenie p. doktora Krcha.

  Slovenské zdravotníctvo má síce veľa 
„kameňov úrazu”, a to od nedostatku lô-
žok až po absenciu financií, ale vďaka le-
károm, akými sú Peter Krcho a Juraj Šte-
ňo, napreduje a nezaostáva za ostatnými 
krajinami aspoň v oblasti neonatológie 
a neurochirurgie. Ich práca a charizma 
korešpondujú s tým, čo povedal Albert 
Einstein: „Nesnaž sa byť úspešný. Snaž 
sa byť človekom, ktorý má hodnotu.”

Katarína Szalonová
foto Google



„veľmi si cením, 
že si Košičania 
naozaj vážia 
život tých naj-
menších. aK za-
chránime dieťa, 
aby bolo zdravé, 
je to obrovsKá 
cena, Ktorá sa 
nedá vyčísliť.”
peter Krcho pri pre-
beraní ceny Košičan 
roKa
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Celý život
pre moment šťastia
cieľom Každého športu je oKrem iného aj výhra. Každý športovec sa určite 
túži aspoň raz postaviť na stupeň víťazov a byť najlepším. ocenenie, Ktoré 
prevyšuje hodnotu všetKých výhier a „poznačí” na celý život, je titul 
olympijsKého víťaza. a taK sa po štyroch roKoch vyvolení zástupcovia 
rôznych Krajín rozhodli opäť zabojovať o zisK najcennejších Kovov „pod 
piatimi Kruhmi” v ďaleKej južnej Kórei.



„to bol môj sen, prejsť aKo 
prvá cez cieľovú čiaru so 
slovensKou vlajKou. Ko-
nečne sa mi to podarilo,”

anastasia Kuzminová
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Hry nového horizontu
   23. zimné olympijské hry v kórejskom 
Pjongčangu sa považujú za najpokroko-
vejšie a jedny z najlepšie zorganizova-
ných hier v histórii. Všetko sa oficiálne 
začalo otváracím ceremoniálom 9. febru-
ára na olympijskom štadióne. Večer bol 
sprevádzaný tradičnou kórejskou hud-
bou a tancom približujúcim ich kultúru 
a históriu. Nechýbalo predstavovanie 
samotných národov so svojimi výpra-
vami. Tú slovenskú viedla vlajkono-
sička Veronika Velez-Zuzulová, naša 
najúspešnejšia slalomárka. Odzneli aj 
slávnostné príhovory a záverečnou bod-
kou bolo zapálenie olympijského ohňa 
a ohňostroj. ZOH sa otvorili a my sme 
sa  nevedeli dočkať, kedy už uvidíme 
naše „esá” na štarte v priamom prenose.

Ready, steady, go!
ffCelkovo 2930 športovcov z 92 kra-
jín si zmeralo sily v 102 súťažiach v 15 
zimných športoch. Horúcou novinkou 
bola premiéra štyroch nových disciplín, 
a to sútaž družstiev v alpskom lyžova-
ní, Big air v snowboardingu, hromadný 
štart v rýchlokorčuľovaní a v curlingu 
boj o medaile zmiešaných dvojíc. Kraji-
nu Ruská federácia by ste na olympiáde 
hľadali márne. Tí sa za trest s dopingo-
vým škandálom predstavovali pod me-
nom „Olympijskí športovci z Ruska“ 
pod „neutrálnou“ vlajkou a hymnou. Aj 
napriek tomu sa v Pjongčangu, žiaľbo-
hu, doping opäť dokázal práve u nich, 
čím sklamali nielen mnohých fanúšikov.

Noví hrdinovia
  Počas dvoch týždňov sa zrodili v Pjon-

p. vlhová dosiahla svoj naj-
lepší výsledoK v Kombinácii. 
od bronzovej medaily ju de-
lilo len 66 stotín seKundy.



gčangu nové príbehy športových hrdinov 
od „usadených” atlétov, ktorí zapísali 
svoje mená do olympijskej histórie úžas-
nými výkonmi a viacnásobnými výhrami, 
až po nováčikov, ktorí sa predstavili sve-
tu a očarili ho. Azda najväčšou senzá-
ciou celých ZOH bola nečakaná výhra 
Češky Ester Ledeckej v Super-G (super 
obrovský slalom). Kým Ester stála ešte 
len na štarte, v cieli sa už z tiumfu tešila, 
vtedy ešte prvá, Anna Veith. Zručnejšia 
snowboardistka naozaj nebola priprave-
ná na výhru a na tlačovke si ponechala 
na očiach lyžiarske okuliare, keďže ne-
mala urobený make-up. O pár dní neskôr 
sa meno Ledecká skloňovalo ešte viac, 
keď sa výhrou v paralelnom obrovskom 
slalome v snowboardingu stala prvou vý-
herkyňou dvoch zlatých medailí v dvoch 
odlišných disciplínach na jedných ZOH.

Nasťa, ty si naše zlato
 Zo Slovenska sa do „boja” zapojilo 

56 športovcov. Naše najväčšie nádeje 
na zisk cenného kovu sme vkladali do 
lyžiarky Petry Vlhovej a biatlonistky 
Anastasie Kuzminovej. Avšak na olym-
piáde je možné všetko, preto sme papie-
rové predpoklady odložili do šuflíkov a 
radšej pozorne sledovali a fandili. Prvot-
ný neúspech Anastasie Kuzminovej v 
šprinte na 7,5 km ju neodradil, skôr na-
kopol a v ostatných troch individuálnych 
pretekoch sa jej podarilo získať dvakrát 
striebro a nakoniec aj vytúžené zlato. 
„To bol môj sen, prejsť ako prvá cez 
cieľovú čiaru so slovenskou vlajkou. 
Konečne sa mi to podarilo,” poveda-
la Nasťa po víťazstve v pretekoch s 
hromadným štartom. Paulína Fialko-
vá podala rovnako svoj životný výkon 
a potešila nás skvelým piatym miestom 
vo vytrvalostných pretekoch. Darilo sa aj 
ženskej biatlonovej štafete a v zložení P.
Fialková, Kuzminová, Poliaková, I.Fial-
ková skončili piate. Naopak, podľa na-

h. farKašová má po zph 2018 
celKovo na Konte už deväť 
zlatých medailí. 
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šich očakávaní sa neskončil olympijský 
slalom Petry Vlhovej, od ktorej sa očaká-
valo viac. Veľký tlak a prekladanie pre-
tekov ju vyhodili z rytmu a, jednoducho, 
jej to nevyšlo. Ďalšie zarmútenie poslali 
na Slovensko naši hokejisti. Síce ako je-
diní porazili víťazov turnaja-Rusko, ale 
čo z toho, keď skončili na neslávnom 13. 
mieste. Či už naši športovci vyhrali alebo 
nie, určite sa im patrí poďakovať za vzor-
nú reprezentáciu Slovenska. Ďakujeme!

ZPH 2018
   Po skončení olympiády sa už tradične 
uskutočnili aj Zimné paralympijské 
hry. Hry, kde sa plnia sny tým, ktorí 
boli ochotní na nich tvrdo pracovať, 
hry, kde neplatí spojenie nedá sa. 
V slovenskej histórii to boli naj-
úspešnejšie paralympijské hry. 
Ako krajina sme sa umiestnili 
na 7. mieste v počte získaných 
medailí so ziskom 11 medailí. 
Svoje kvality potvrdila ly-
žiarka Henrieta Farkašová 
s navádzačkou Natáliou Šub-
rtovou, ktoré si na krk zavesili 
štyri zlaté a jednu striebornú me-
dailu. Ďalšími medailistami boli 
slalomár Jakub Krako s navádza-
čom Branislavom Brozmanom 
po zisku zlata a troch striebor-
ných medailí ako aj lyžiar 
Miroslav Haraus s pomo-
cou Maroša Hudzíka, 
ktorí dosiahli 
zlato a bronz. Patrí 
im veľká poklona, 
pretože to, čo 
dokázali aj na-
priek handicapu 
má cenu všetké-
ho zlata na svete.

   Olympijské hry ukázali aj niečo iné, ako 
len výhry, čo vystihol prezident Medzi-
národného olympijskeho výboru, Tho-
mas Bach slovami: „Kórejská republika 
a KDĽR ukázali prísľub mierovej budúc-
nosti pre nás všetkých. Ukázali sme, že 
šport spája ľudí v krehkom svete a  budu-
je mosty.” Pjongčang sa preto navždy za-
píše do histórie. See you in Peking 2022!

Katarína Szalonová
foto Google



Fiasko sa nemohlo rekapitulo-
vať
  Možno nie každý si spomenie na mi-
nuloročný „prepadák” na svetovom 
šampionáte. Žiadny hráč z NHL, šty-
ri body na konte, hrozba vypadnutia z 
A-skupiny a následné hádky vedenia. 
Neprichádzalo do úvahy, aby sa čo i len 
jedna vec zopakovala. Možno aj pre-
to trénera Z. Cígera a generálneho ma-
nažéra R. Švehlu vymenili za Craiga 
Ramseyho a Miroslava Šatana. Radikál-
na zmena za rodeného Kanaďana mala 
prispieť k vytvoreniu nového hracieho 
systému a priniesť na Slovensko hoke-
jové prvky a metódy zo zámoria. Mys-
lím, že po roku ich pôsobenia môžeme 
vidieť výrazné zlepšenie a ako povedal 
W. Shakespeare: „Hlboký pád privodí 

„pálfy môže ísť dopredu, žigo, 
poď! vľavo má bondru. nahráva a 
góól. dávame góól. peter bondra 
a jeho druhý zásah v 18. minúte a 
20. seKunde. presne 100 seKúnd nás 
delí od titulu majstra sveta”. slová, 
Ktoré si pred majstrovstvami sveta 
pustí nejeden fanúšiK a buď spomína, 
alebo túži podobný pocit zažiť na 
vlastnej Koži. je to už 16 roKov 
od hoKejového zázraKu, Ktorý sa 
našim „zlatým chlapcom” podaril. 
Každý roK si preto s malou dušičKou, 
ale predsa sadajú pred televízne 
obrazovKy alebo rovno na štadión 
stúpenci slovensKého hoKeja a veria, 
že sa opäť môže podobné preKvapenie 
opaKovať.

Dvojkríž v Dánsku
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často najväčšie šťastie”, v našom prípade 
to prinieslo aspoň uvedomelosť a činy.

Kto neskáče, nie je Slovák, hej, 
hej, hej!
ffSlovenskí fanušíkovia sa tento rok v 
celkom vysokom počte zišli na mieste 
konania našej A skupi-
ny, čím bola kodaňská 
Royal Aréna v Dánsku. 
Mali aj prečo. Sloven-
ský tím poskladaný z 
hráčov z NHL, z KHL, 
zo švédskej ligy, z čes-
kej a zo slovenskej ex-
traligy vyzeral veľmi 
nádejne, aby konečne „prelomil kliatbu” 
nepostupov do štvťfinále. Hneď v pr-
vom zápase -„federálnom derby” ukázali 
naši hokejisti svoju silu, ale deväť se-
kúnd pred koncom nám povestné „české 
šťastíčko” uchmatlo plný bodový zisk. 
Sebavedomie pokolísavalo aj v ďalšom 

stretnutí a so Švajčiarmi sme taktiež ne-
obstáli dobre. Neúspechy však napomá-
hajú k úspechom, preto aj „naši chlapci” 
pozdvihli hlavy a Rakúsko, Francúzsko, 
Bielorusko a takmer, naozaj takmer, aj 
Švédsko porazili. Ruská „pevnosť” však 
ostala bez gólu nedobytá. Po koneč-

nom súčte bodov sa aj 
napriek lepšej hre na 
tvárach fanúšikov neli-
gotal úsmev, skôr sa na 
jazyk tlačili vety typu: 
„Keby sme ten gól 
dali skôr, keby viac 
korčuľovali, keby lep-
šie bránili...” Keby, 

keby, keby... Čas vrátiť nevieme. Boli 
sme blízko, ale nie dostatočne. Niektorí 
by povedali „len“, iní „až“ jeden bod nás 
delil od postupového miesta. Sme aspoň 
patrične hrdí, že v slovenskom tíme hrali 
viacerí odchovanci košického hokeja či 
hokejisti pochádzajúci priamo z metro-

puK doKopy „nacho-
dil” 829 Kilometrov, 

čo je vzdušnou čiarou 
približne vzdialenosť 
medzi parížom a barce-

lonou.



poly  východu. Do oficiálnych štatistík 
sa výbornými výkonmi zapísali Ladislav 
Nagy s 10 kanadskými bodmi, ako aj 
Marek Hovorka s individuálnou korču-
liarskou rýchlosťou (39,58 km/h). Ne-
zaostával ani šikovný 
kanonier Tomáš Jurčo, 
ktorý má svoje korene 
priamo v Košiciach na 
Sídlisku KVP. Celý tím 
si zaslúži pochvalu, 
veď mohli ísť oddy-
chovať na dovolenky či 
tráviť čas s rodinou, ale 
oni išli reprezentovať. Patrí im uznanie!

Neočakávaný záver?
  V Dánsku sa udiali mnohé prekvape-
nia, ktoré nikto pred turnajom nečakal. 
Hneď po štvrtfinále si „balilo kufre” fa-
vorizované Fínsko aj so svojou hviezdou 
Sebastianom Ahom. Ani „ruskej maš-
ine” nepomohli hviezdne mená a už v 
prvom zápase vyraďovacej fázy prehrali. 

Netešili sa ani naši „bratia” Česi, ktorí 
sa znovu neprebojovali do semifinále. 
Kanada nebola Kanadou a nakoniec si 
z majstrovstiev sveta odniesla len „ze-
miakové medaily”. To musela byť pre 

nich „studená sprcha”. 
Viac ako „javorové lis-
ty” sa ligotali tento rok 
Švajčiari. Plní energie 
a sily hrať sa prebojo-
vali až do finále, kde 
na nich čakali Švédi. 
Tri korunky však mali 
viac šťastia a opätov-

ne sa posadili na „trón víťazov”. Plač a 
smutné oči sme mohli po zápase vidieť 
na strane porazených, avšak na to, čo 
dokázali, sa bude ešte dlho spomínať.

 Tak dovidenia, milí športoví pria-
telia! Fandime spolu našim hoke-
jistom o rok na MS 2019 v Koši-
ciach a v Bratislave! Vidíme sa!

vzdialenosť približ-
ne jedného maratónu 

(41,52 Km) si stihol 
počas záKladnej časti 
odKorčuľovať oliver 

eKman larsson.

Katarína Szalonová
foto Google
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Keď hendikep
nie je hendikep

Každý z nás mal určite v triede neja-
Kého janKa s oKuliarmi alebo peťKa, 
Ktorý rád jedol. iste ste si postupom 
času všimli, že títo „hendiKepovaní” 
spolužiaci to mali v KoleKtíve tro-
cha ťažšie. väčšina sa s nimi nechcela 
ani len rozprávať. niKto sa s nimi ne-
hral a sedieť v jednej lavici s jedným 
z nich bolo aKo za trest. no pozreli 
sme sa na to nieKedy i z opačnej stra-
ny? aKo sa museli cítiť? predstavte 
si, aKo sa musia cítiť ľudia, Ktorí sú 
na vozíčKu. nemôžu vstať. nemôžu sa 
prejsť, KľaKnúť si a ani si zatancovať. 
pozor! chyba! môžu si zatancovať. 

ffSlovenský paralympiský výbor (SPV) 
vznikol 31.1.1995 s podporou športových 
zväzov zdravotne postihnutých špor-
tovcov. Cieľom bolo vytvoriť spoločnú 
športovú organizáciu pre zastupovanie 
na domácej i na zahraničnej pôde. Ruka v 
ruke s mocou idú peniaze. SPV to s finan-
ciami nikdy nemal ľahké. Zažil si svoje 
krízy už v roku 2001, keď sa od neho od-
trhla Paralympijská asociácia Slovenska. 

ffMedzinárodnou reputáciou a svetovo 
najlepšou úrovňou sa môžu pýšiť naše 
Košice, a to vďaka páru Peter Vidašič 
a Helena Kašická. Títo dvaja talento-



vaní ľudia tancovali spolu 10 rokov, 
získali titul majstrov sveta, štyri titu-
ly majstrov Európy, niekoľko titulov 
majstrov Slovenska. V roku 2016 sa na 
Majstrovstvách Európy v Košiciach po 
zlatom hetriku roz-
hodli ukončiť svoju 
súťažnú tanečnú karié-
ru. ,,Keď niečo staré 
končí, niečo nové a 
zaujímavé prichá-
dza,” povedal Peter 
Vidašič, ktorý sa rozhodol ďa-
lej pokračovať v trénerskej rovine.

ffV košickom klube Ellegance pod ve-
dením P. Vidašiča stále aktívne tancuje 
päť súťažných párov, z ktorých jeden z 
partnerov je na vozíku. Hlavným cie-
ľom klubu je rozvíjať všetky formy 
spoločenského tanca. Je otvorený pre 
všetkých záujemcov bez ohľadu na vek, 
pohlavie, hmotnosť či tanečné schop-
nosti. Občianske združenie Ellegance 
vzniklo v roku 2007 a má asi 200 čle-
nov. Súčasne je prvým občianskym 
združením na východnom Slovensku, 
ktoré sa venuje tomuto druhu športu. 
Profesionálna tanečníčka a jedna z am-
basádorov nedávnych Majstrovstiev 
Európy v Košiciach ocenila vysokú 
kvalitu výkonov vozičkárov na taneč-
nom parkete slovami: ,,Kým pri zdra-
vých tanečníkoch dbáme najmä na 
kroky, pri hendikepovaných taneční-
koch to nie je možné, a preto mimo-
riadny dôraz kladieme na výraz, kto-
rý je často na oveľa vyššej úrovni.”
Popri hudbe je pre vozičkára veľmi ná-
ročná aj choreografia. Podľa druhu hen-
dikepu dokážu tanečníci naplno používať 
len určité svaly. Tomu musí byť prispô-
sobená aj zostava. Umelecký dojem zá-
visí práve od choreografie a od osobnost-

ných kvalít každého jedného tanečníka.

ffÚspechov nikdy nie je dosť, ale Slo-
vensko, hlavne Košice, sa môžu pýšiť 
výbornými výsledkami na súťaži v ne-

meckom Frankfurte. 
Tri tanečné páry zís-
kali jednu zlatú, dve 
strieborné a dve bron-
zové medaily v rôz-
nych výkonnostných 
kategóriách. Ich nie-

koľkohodinové tréningy, slzy, krv, pot, 
odopieranie si všetkého chutného a stra-
ta voľného času teda nevyšla nazmar.

ffV ďalších súťažiach im drží-
me palce a veríme, že im to ešte 
dlho bude takto dobre tancovať.

Keď niečo chcem a 
baví ma to, budem to 
robiť či už zdravý 

alebo s hendiKepom.

Viktória Vargová
foto Google
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KU DŇOM
SPÄŤ



SPÄŤ

minulosť je veľmi zvláštna vec. nieKtorí ju považujú za nedôležitú a len 
nad ňou mávnu ruKou. lenže minulosť vysvetľuje činy dnešKa. či už v 
malom, alebo vo väčšom meradle našich životov,  v histórii národov a sveta. 
zvláštna je všaK preto, že nemá jednu, ani dve tváre, má ich neKonečne veľa. 
a Každý z nás si ju pamätá inaK. vždy sa nájdu jedinci s mocou meniť ju vo 
svoj prospech, no dnes nemám v úmysle spochybňovať. práve naopaK, zaujíma 
ma, v aKých farbách ju videla a prežívala moja stará mama (71) –  ďalej len 
jana, Keďže toto pomenovanie naozaj nemá rada. 
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T: Rada spomínaš? Túto aktivitu vy-
konávame bežne, no niektorí ľudia 
sú zatrpknutí voči istým obdobiam a 
udalostiam. Ako to vnímaš ty?
J: Rada spomínam na minulosť. Minu-
losť je ako šperkovnica. Odložíš si do nej 
spomienky a potom ju otvoríš, lebo príde 

čas, keď ju otvoriť potrebuješ. Človek 
by mal spomínať hlavne na pekné veci. 
Keby som mala spomínať na minulosť z 
politického hľadiska, aj tu by som hľa-
dala skôr pozitíva. Keď je človek mla-
dý, neberie veci tak tragicky. Nemohlo 

sa cestovať? Nuž, išli sme tam, kam sa 
dalo. Žili sme viac spoločensky, celá ro-
dina išla cez víkend na chatu a zabávala 
sa. Mám pocit, že teraz to tak nefunguje. 
Každý žije viac-menej svoj súkromný 
život. Myslím rodiny, nie mladých, lebo 
mladosť je o spoločenskom živote, skú-

šať nepoznané. Aj my sme 
boli takí. Držím vám palce, 
aby ste si z krásnej mla-
dosti vybrali do života len 
pekné veci a horšie zážitky 
nech ostanú uschované v 
šperkovnici, ktorú tak často 
nebudete musieť otvárať.

T: Mohli by sme ísť pekne 
chronologicky: narodila si 
sa tesne po skončení 2. sve-
tovej vojny - pamätáš si, 
aká bola vtedy atmosféra v 
rodinách, v meste?
J: Narodila som sa síce po 
vojne, ale to, čo si pamatám, 
sú až 50. roky. Vyrastala som 
v zmiešanej komunite slo-
venských a maďarských ro-
dín. O vojne sa už nerozprá-
valo, bola to minulosť. Naši 
vojnu prežili v Prešove, kde 
vtedy bývali. Keď ich dom 
zbombardovali, prichýlil ich 
mamin brat. V tom čase mi 
zomrel 3,5-ročný braček na 
šarlach. Cez vojnu mu leká-
ri nedokázali pomôcť. Otca 
vzali do ruského zajatia do 
gulagu, mama so sestrou 

sa pretrápili až do konca vojny. Vďa-
ka maminmu bratovi sa po oslobodení 
presťahovali do Košíc. Narodila som sa 
rok potom, ako sa otec vrátil zo zajatia.

T: V Košiciach sa hovorilo po maďar-



sky, zdalo sa ti to neprirodzené?
J: V meste sa veľa hovorilo po maďar-
sky, staršie obyvateľstvo po slovensky 
ani nevedelo. Ja som vyrastala v sloven-
skej rodine, ale napríklad môj kamarát 
nevedel po slovensky. Keď sme chceli 
medzi sebou komunikovať, ja som sa na-
učila po maďarsky a on po 
slovensky. Obom nám to po-
mohlo k jazykovej zdatnosti. 
Nezdalo sa mi to neprirodze-
né, také bolo celé moje oko-
lie, slovensko-maďarské. 

T: Tvoj otec mal dve vyso-
ké školy. Aké to bolo pre-
ňho podriadiť sa systému?
J: Otec pochádzal z pomer-
ne zámožnej rodiny, všetci 
jeho súrodenci vyštudovali 
stredné a vysoké školy. Jeho 
rodina odmietala maďarizá-
ciu, boli to írečití Slováci. 
Väčšina jeho súrodencov 
bola aj písomne zdatná, 
publikovali v slovenských 
novinách, niektorí aj vyda-
li knihy. Môj otec bol veľ-
mi múdry človek. Keďže 
mama s ním nechcela ísť 
na vidiek, kde mal zastávať 
post evanjelického farára, 
rozhodol sa študovať prá-
vo. Po ukončení štúdia sa 
stal tajomníkom Obchodnej 
komory v Prešove. Počas 
vojny ho priamo z praco-
viska vzali do gulagu v Rusku. To sa 
podpísalo na jeho zdraví aj na jeho ďal-
šom živote. Zlomilo ho to, aj keď sa 
nikdy nesťažoval.  Nemohol zastávať 
svoje právnické povolanie, iba obyčajné 
úradnícke zamestnanie. Ale stále písal a 

posielal do novín rôzne eseje a fejtóny.

T: Čo ty a chlapci, keď si bola v mo-
jom veku? Boli nejaké lásky, zlomila 
si zopár sŕdc?
J: Ako všetci mladí ľudia, aj ja som mala 
svoje lásky. Mala som veľa kamarátov 

(aj takých, čo mali motorky), s ktorý-
mi som preflákala poobedia po škole. 
S priateľkou sme sa v zime často cho-
dili  korčuľovať, páčili sa nám tamojší 
hokejisti. Mala som aj svoje platonické 
lásky... Randila som s mnohými chlap-
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cami, ale ani do jedného som nebola 
zamilovaná, asi som čakala na toho pra-
vého. Myslím, že tak to funguje aj dnes. 

T: V dnešnej dobe sa veľa hovorí o 
právach žien. Cítila si sa niekedy zne-
výhodnená kvôli tomu, že si žena? 
J: Áno, viackrát. Nikdy som nepatri-
la medzi ľudí typu ,,kam ma posadíš, 
tam sedím“. Vybavila som aj nevyba-
viteľné. Mala som však jeden hendi-
kep - nemala som vysokú školu. Šéf vo 
,,výskumáku“ ma presviedčal, aby som 
si vysokú školu urobila diaľkovo, no 
nemala som domáce zázemie, a tak 
som o tom ani neuvažovala. Mala som 
titul vedúci technik, ale vyššie som sa 
„škriabať“ nemohla. Po roku 1989 som 
sa zamestnala v súkromnej firme, kde 
som mala na starosti väčšie projekty, 
ale mohla som byť iba zástupkyňa riadi-
teľa, aj keď som ho takmer riadila. No 

bola som „iba žena so strednou školou“.

T: Vydala si sa pomerne skoro (na 
dnešnú dobu), v 22 rokoch. S dedkom 
a s dvomi školopovinnými deťmi ste 
boli dokonca dlhšiu dobu aj v Alžíri. 
Na tú dobu nevídaný úspech. Ako to 
bolo s vybavovaním, s cestovaním a so 
životom tam?
J: Na toto obdobie rada spomínam. 
Dedko pracoval v projekčnom ústave a 
naskytla sa mu možnosť vycestovať na 
pomoc vtedy sa rozvíjajúcej Alžírskej 
ľudovodemokratickej republike. Dedko 
nebol naklonený tejto myšlienke, ale ja 
som bola nadšená - dostať sa v totalite 
takto vonku a precestovať Európu ne-
bolo jednoduché. Napokon to prijal a 
začal sa učiť francúzsky. Pre mňa nasta-
lo obdobie vybavovania - individuálne 
štúdium detí, vybaviť v zamestnaní ne-
platenú dovolenku, všetko na dva roky. 



V Alžíri sme sa učili doma a mládež 
robila skúšky na slovenskej ambasáde. 
Slovenská komunita sa stretávala často, 
na návštevy sa chodilo aj do vzdialenos-
ti 100 km, víkendy sa trávili pri mori.

T: A čo politika? Takmer polovicu ži-
vota si prežila v komunistickom reži-
me. Dotkli sa perzekúcie aj tvojej ro-
diny?
J: Perzekúcie v socialistickom režime 
sa našej rodiny nijako zvlášť nedotkli. 
Dokonca ani pri vycestovaní do Alžíra 
nás nikto neoslovil o spoluprácu a do-
nášačstvo. Po roku 1989 sme sa však 
dozvedeli, že niektorí dedkovi kole-
govia spolupracovali s ŠtB v Alžíri. 

T: Keby si to porovnala život v minu-
losti s dneškom, bolo na komunizme 
niečo pozitívnejšie?
J: Dnešný život v porovnaní so životom 

v socialistickej spoločnosti je rozdielny. 
Vtedy sme boli všetci v pomerne rovna-
kej finančnej situácii. Neexistovala ne-
zamestnanosť, každý mal prácu. K bytu 
sa dalo dostať jednoduchším spôsobom, 
nestál také obrovské peniaze a štát do-
toval výstavbu. Kto viac šetril, mal aj 
chatu. Často sme chodili do Maďarska 
na dovolenky a na nákupy. Cez leto aj 
k moru, do Bulharska, do Rumunska.

T: Nakoniec ešte jednu hypotetickú 
otázku... Keby si mohla, zmenila by si 
niečo zo svojej minulosti?
J: Veľmi ťažká otázka. Možno áno, ale to 
by už bola veľmi súkromná spoveď. Som 
veľmi šťastná, že mám vás a to je v mojom 
živote to najdôležitejšie, čo ma postretlo.

ffMojej babke ďakujem za rozhovor a 
za to, že sa so mnou vrátila späť v čase.

Terézia Bariová
foto T. Bariová
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PRE ISTOTU

Prečo sa poistiť?
ffŽivotné poistenie je produkt, ktorého 
úlohou je zabezpečiť rodinných prís-
lušníkov v prípade predčasného úmrtia 
poisteného alebo (skôr pre študentov), 
„postarať sa” o poisteného v prípade 
ťažkého zranenia s trvalými následkami. 
Mladí ľudia sú presvedčení, že sa im ne-
môže nič stať. Práve preto ani nemyslia 
na prípadné zdravotné problémy, ktoré 
sa im môžu veľmi ľahko prihodiť. Hos-
pitalizovaní v nemocnici potrebujú ne-
malú čiastku peňazí na liečbu a poplatky 

spojené s chorobou. Ďalším „plusom”, 
prečo sa poistiť, je aj prípad bankových 
produktov s dlhou dobou splácania. Hy-
potéka či úver istým spôsobom narúšajú 
finančnú stabilitu a „plodia” v ľuďoch 
neistotu a tým aj stres a nervozitu. Ak 
počas doby platenia nastane nejaký prob-
lém, ktorý by bránil v splácaní, nastupuje 
pomoc z poisťovne. Nízky vek je vhod-
ným obdobím na uzavretie poistenia aj 
preto, že čím neskôr sa človek poistí, 
tým viac ho bude životné poistenie stáť. 

mnoho ľudí zvyKne počas svojho života spomínať na študentsKé časy. bez-
starostné roKy plné zábavy a zážitKov s Kamarátmi, Keď sa niKto nestaral o 
to, čo bude zajtra,  nerozmýšľal nad otázKou s podtónom Keby... práve nad 
istotou v rôznych životných situáciách by sme sa mali my, študenti, viac za-
myslieť. nemáme žiadnu záruKu, že nás budú všetKy Katastrofy „obchádzať”. 
hociKedy sa môžeme ocitnúť v inej pozícii. preto by sme si mali uzavrieť 
životné poistenie a neodKladať ho na „staré Kolená”.



Aké druhy životného poistenia 
máme k dispozícii?
• Investičné životné poistenie ponú-
ka kombináciu poistenia a investície. 
To znamená, že v nepriaznivých si-
tuáciách môže poškodený ovplyvňo-
vať vlastné financie a celý čas sporiť 
peniaze, ktoré mu pri zániku zmluvy 
budú vyplatené aj s bonusom. Je mož-
né ho uzatvoriť už od 10€ mesačne.
• Rizikové životné poistenie je asi naj-
viac známe medzi ľuďmi. Jeho úlohou 
je chrániť poistenca a jeho blízkych vo 
vopred dohodnutom pravidelne plate-
nom rozsahu, v prípade smrti, úrazu, 
chorôb a pri splácaní úveru či hypotéky. 
• Úrazové životné poistenie nemôže 
ochrániť pred úrazom, ale aspoň pomá-
ha zmierniť spôsobenú finančnú ujmu. 
Ak často cestujete autom, športujete 
alebo vykonávate rizikové povolanie, je 
výhodné takúto službu uzavrieť. Samo-
zrejme, práca, ako napríklad pyrotech-
nik či kaskadér, je až príliš riziková na 
to, aby ich poisťovne poistili štandardne.
• Kapitálové životné poistenie umož-
ňuje popri poistení životných rizík vy-
tvoriť si aj poistnú rezervu – kapitál.

Nie je jednoduché si z týchto ponúk 
vybrať, a preto sme sa radšej opýtali 
kompetentného človeka - odborníčky 
z oblasti poisťovania:
ffKaždý človek je iný a jedinečný. Má 
vlastné očakávania, možnosti, prefe-
rencie... Preto nepovažujem za správne 
vybrať za niekoho či určiť, aký typ pois-
tenia si má zvoliť. Ak má byť klient spo-
kojný, mal by sa obrátiť na korektného 
finančného poradcu, ktorému dôveruje. 
S ním pri vzájomných stretnutiach spo-
ločne zistia, ktorý typ poistenia je pre 
konkrétneho klienta vhodný vzhľadom 

na jeho očakávania a potreby. Spoznajú 
typ klienta, či je konzervatívny, alebo je 
ochotný prijať vyššie riziko s možnosťou 
vyšších ziskov, ale i vyšších možných 
strát a popritom zohľadnia jeho vek, 
zdravotný stav, rodinnú anamnézu, pra-
covné zaradenie, športovú činnosť a, sa-
mozrejme, finančné možnosti. Po vyhod-
notení všetkých relevantných informácií 
odporučí finančný poradca vhodné pois-
tenie, s kombináciou rôznych vybraných 
rizík, vyhovujúce konkrétnemu klientovi.
Platí však rovnica: čím som mladší pri 
vstupe do poistenia, tým je poistné niž-
šie a maximálna poistná doba dlhšia. 
Dlhá poistná doba znamená vyššiu prav-
depodobnosť vzniku určitej poistnej uda-
losti = povinnosť poisťovne plniť v prípa-
de, že mám zmluvne dojednané také riziko.

ffPri poistení nemôžeme zabúdať na po-
mer ceny a kvality. Je dôležité si možné 
životné ohrozenia poriadne premyslieť 
a podľa toho zvoliť vhodný program, 
ktorý bude aj cenovo dostupný a bude 
aj pokrývať väčšinu rizík. Nikdy sa nám 
nepodarí nájsť presné poistenie, ale as-
poň takmer presné môžeme dosiahnuť 
po výbere najlepšej možnosti z viace-
rých ponúk od viacerých poisťovní. 

ff„Životné poistenie je ako padák. Najdô-
ležitejšie je, aby ste ho mali práve vtedy, 
keď ho potrebujete,” napísali na jednej 
internetovej stránke. Nezabúdajme preto, 
že hoci sme už sebestační a nezávislí, sú 
situácie, v ktorých sa ako jednotlivci ne-
dokážeme nečakaným škodám ubrániť.

Katarína Szalonová
foto Google
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Ako sa z roztaveného plastu sta-
ne hotový model vo vitríne?
  Celý proces začína vo výrobni, kde sa 
do foriem na jednotlivé diely 
vstrekne pod vysokým tla-
kom roztavený plast. Následne 
sa diely zabalia 
do škatule a do-
stanú na pulty 
modelárskych 
obchodov (alebo 
do Dráčika). Keď 

už máme model, môžeme začať so stav-
bou. Jednotlivé časti sa lepia špeciálnym 
lepidlom. Poskladaný model sa môže za-
čať farbiť, a to buď obyčajným štetcom 
alebo striekacou pištoľou – airbrush. Na 

farbenie sú potrebné špeciálne 
modelárske farby, či už akrylové 
alebo syntetické. Znaky, nápisy 

či označenia nalepíme pomocou 
takzvaných dekálov – nálepiek, čím 

ozvláštnime, resp. označíme jednotli-
vé modely. Po maľovaní nasleduje časť, 
pri ktorej môžeme popustiť uzdu svojej 

Nie všetko, čo
má krídla, lieta

história plastiKového modelárstva, taK aKo ho poznáme dnes, siaha až 
preKvapivo ďaleKo. už v roKu 1939 bola založená firma airfix, Ktorá 
funguje dodnes. v priebehu nieKoľKých roKov vzniKli ďalšie známe a 
doteraz fungujúce firmy, aKo revell (1945) alebo tamiya (1946). oKolo roKu 
1960 bola založená firma Kovozávody prostějov, Ktorá po väčšej prestávKe 
opäť vyrába  modely.



fantázii. Je to patinovanie alebo ináč po-
vedané „zašpinenie” modelu. Môžeme 
na svojom modeli urobiť efekt ošúcha-
nej farby, hrdze, blata, prachu, dymu, 
oleja... netreba to však preháňať. Pati-
novanie je konečná fáza stavby modelu.
Výber modelu je len na nás. Môžeme 
postaviť lietadlo, vrtuľník, tank, loď, 
ponorku, postavičky, sci-fi model... 
Modely sa vyrábajú v rôznych mier-
kach, najčastejšie 1/72 1/48 1/144.

Ako sa z obyčajného chlapca 
stane modelár?
ffA ako som sa dostal k modelárs-
tvu ja? Nuž, mám v rodine modelá-
ra, ktorý mňa a bratranca naučil robiť 
modely. Obaja sme vzápätí prepadli 
modelárskej vášni. Dodnes si pamä-

tám, akú sme mali radosť, keď nám 
doniesol obrovskú krabicu svojich sta-
rých nepostavaných modelov. Hneď 
sme si ich začali rozdeľovať a stavať.

     Človek je tvor veľmi súťaživý, a tak vy-
myslel aj modelársku súťaž. V tejto súťa-
ži však neočakávajte žiadne napätie ale-
bo adrenalín. Prebieha  tak, že vystavíte 
svoje modely a rozhodcovia ich ohodno-
tia. Na svoju prvú súťaž som išiel s ma-
lou dušičkou. Netušil som, čo ma čaká, 
nepoznal som úroveň. Moje prekvapenie 
bolo veľké. V svojej juniorskej kategórii 
som získal prvé miesto, špeciálnu cenu, 
celkové víťazstvo a obrovský pohár. 
Na ďalšej súťaži, som sa síce umiest-
nil až na treťom mieste, ale v senior-
skej kategórii, a to je obrovský úspech.

Miroslav Švik
foto M. Švik
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SILA NÁRODA



„najtemnejšie miesta v peKle patria tým, čo v čase 
morálnej Krízy zastávajú neutrálny postoj.“

dante alighieri - božsKá Komédia

SILA NÁRODA
  Súhlasím s Dantem. Ak je väčšina pa-
sívna, menšina sa ovláda ľahšie a dostať 
sa k moci nemusí byť problém. A keby 
aj bol, každý má svoju cenu. Na Slo-
vensku to platí dvojnásobne a vskutku 
humorný fakt je, že to asi všetci vieme. 
Ktovie, aké hry sa „tam hore“ skutočne 
hrajú a kto za tým všetkým stojí. To sú 
však úvahy na večer k poháriku čohosi. 
  Osobne si síce toto obdobie nepamätám 
a musím sa slepo spoliehať na pravdi-
vosť kníh, no v priebehu storočí sme boli 
stále ten nedocenený a zneužívaný ná-
rod. Presne pred sto rokmi si nás ,,pobra-
tali“ Česi a spravili z nás Čechoslovákov. 
Neskôr nás od nich odtrhol Hitler, potom 
zase spojili komunisti... Ale naše národ-
né povedomie stále ostalo. Vždy sme 
vedeli, kto sme a kam patríme. Menili 
sa štátnici, štátne systémy. V srdciach 
sme však stále boli národ slovenský. 

   Teraz, keď sa naše Slovensko pomerne 
ustálilo, začali sme sa zameriavať na to, 

kto a ako nám ,,vládne”. Všetky kauzy 
a podvody, ktoré prehrmeli počas nie-
koľkých dní, sa opäť vytiahli na svetlo. 
Pod názvom ,,Za slušné Slovensko” sa 
tisíce zmenychtivých ľudí stretávali na 
námestiach a mnohé známe osobnosti 
hovorili o aktuálnych udalostiach. Na-
koľko boli zhromaždenia naozaj slušné, 
nech posúdi každý sám. Mám dokonca 
pocit, že sa popri nich nenápadne pretla-
čovali aj iné, s politickou scénou nie 
veľmi súvisiace záležitosti. Nemožno 
však poprieť ich na prvý pohľad pozi-
tívny dopad. Zo svojich pozícií odišli v 
očiach verejnosti nedôveryhodní ľudia, 
no nahradili ich ďalší z tej istej ,,fajty”.  
Ako hovorí slovenské porekadlo: „Nik-
dy nie je tak zle, aby nebolo ešte horšie.“ 

 Ktovie, čo nás čaká po zmenách, o 
ktoré sa snažia samozvané organizá-
cie. Nechcem prejsť do konšpirácií, 
ale na vec sa treba pozrieť z každého 
uhla, ak chceme mať jej pravý obraz.

Terézia Bariová
foto internet
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bol prvý januárový deň. písal sa 
roK 1993 a príroda bola ponorená 
do hlboKého zimného spánKu. všade 
vládol poKoj. a práve v taKejto 
chvíli som uzrela svetlo sveta ja. 
slovensKá republiKa. zaujala som 
svoje čestné miesto na mape a začala 
som písať samostatné dejiny svojej 
existencie aKo sympaticKá a mierumi-
lovná Krajina v srdci európy. ťažKo 
povedať, či sa svet radoval, či nie. no 
ľudia žijúci v týchto zemepisných 
šírKach mali radosť nesmiernu.

 Po búrlivých časoch slávnych, i keď 
som bola utláčaná Uhorskom, napá-

daná Turkami, po katastrofálnych ne-
ľudských svetových vojnách, po kru-
tom totalitnom režime a živote v tieni 
môjho „českého brata“, som konečne 
dostala šancu na lepší život. Život, v 
ktorom som si mohla sama vybrať, 
akou cestou budem kráčať a akým sme-
rom sa budú uberať moje myšlienky. 

  Od svojho narodenia som prešla 
ťažkú cestu. Detské roky boli po-
značené neistotou, privatizáciou, 
devalváciou meny a inými nesympa-
tickými chorobami. Všetko som však 
zvládla a celému svetu dávam najavo 
svoju existenciu a životaschopnosť.

Uzrela som svetlo 
sveta



  Moju krásu mi môžu závidieť všetci. 
Som pyšná na nekonečné polia a lány 
obilia, tmavé husté lesy, ba i ostré skalis-
ká dotýkajúce sa neba. Zurčiace potôčiky 
i rozbúrené rieky, schované jazierka i ší-
rošíre vodné plochy. Vo svojich útrobách 
schovávam prastaré poklady. Od drobun-
kých stalaktitov a stalagmitov až po dych 
berúce stalagnáty. Nedá mi nespomenúť 
ani prenádherné aragonitové kvety.

ffAko som rástla a dospievala, zača-
la som si hľadať priateľov, lebo nie je 
dobre byť „človeku“ samému. Roz-
hodla som sa pridať do skupín OSN 
a UNESCO. Neskôr som sa pridala aj 
k NATO a EÚ. Našla som si veľa pria-
teľov, ktorí sú starší a skúsenejší ako 
ja a od ktorých sa môžem veľa naučiť. 
Dokonca mi pomáhajú aj vo finančných 
problémoch a verím, že keď mi bude 
chcieť niekto ublížiť, ochránia ma. S 
niektorými priateľmi sme vytvorili do-
hodu a ľudia i tovary sa môžu voľne 

hýbať po našich územiach. Aby sa veci 
zjednodušili, máme aj  spoločnú menu.

   A čo je mladosť? Dvadsaťpäť rokov? 
Naozaj je tomu už dvadsaťpäť rokov, 
odkedy kráčam sama? Urobila som veľa 
chýb a nesprávnych rozhodnutí. Nieke-
dy sa rozzúrim, no vždy sa snažím za-
chovať si chladnú hlavu. Veľa vecí sa 
musím ešte naučiť a omnoho viac vylep-
šiť. Napriek tomu sa teším, že môžem 
životom kráčať po vlastných, a tak ako 
kedysi Rúfus i ja prosím Boha, aby ma 
strážil neustále, aj keď ma stvoril malé.

 A budúcnosť? Verím, že budem stá-
le silnejšia a skúsenejšia, že sa raz vy-
rovnám aj veľkým štátom a chýr o 
mojej kráse poletí široko-ďaleko. No 
dovtedy je ešte ďaleko, a preto sa bu-
dem pasovať s každou malou i veľ-
kou výzvou. Veď som hrdé Slovensko.

Radka Neubertová
foto archív GKM
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Černobyľská
MODLITBA

kronika
budúcnosti

20. storočie sa výraznou mierou za-
písalo do histórie. inovácie a poKro-
Ky v spoločnosti naopaK sprevádzali 
aj tragédie, Ktoré ľudí opäť nútili a 
nútia zamyslieť sa, Kam vôbec celý 
svet speje. prvá svetová vojna, druhá 
svetová vojna, holoKaust, genocída, 
gulagy, vyhladzovanie... zdalo sa, 
že už nič horšie nemôže prísť. no 
prišlo. černobyľ.

Slávny neomylný ZSSR
 V žiadnom prípade neprichádzalo do 
úvahy, aby sa v rozľahlom „Sovietskom 
impériu” stala čo i len malá chyba a aj 
keby áno, hneď boli možní svedkovia 
umlčaní. Tak sa to malo stať aj v prípade 
atómovej elektrárne na hranici Ukrajiny 
a Bieloruska. Zlyhanie ľudského fakto-
ru však  spôsobilo problém týkajúci sa 
nielen samotnej krajiny, ale celej Eu-
rópy. Tvrdenie ruských straníkov, že 
bezpečnosť ich atómových elektrární je 
absolútna a môžu stáť aj na Červenom 
námestí, sa vytratila do úzadia. Navo-
nok všetko vyzeralo, akoby sa nič ne-
stalo. Oslavy 1. mája a Dňa víťazstva 
nad fašizmom „fičali” v plnom prúde, 
ľudia sa usmievali a pochodovali ulica-
mi. Nevedeli, čo sa deje a čo ich čaká...

26. apríl 1986, 1:23:58
  Deň, keď sa experiment stal najväčšou 
technologickou katastrofou 20. storočia. 



Silný politický tlak „odložil” prevádzko-
vé testy a uprednostnil rýchle spustenie. 
Séria výbuchov zničila budovu i reaktor 
štvrtého energetického bloku elektrárne. 
Zvýšený tlak pary spôsobil obrovskú 
explóziu, ktorá vyra-
zila dieru do stropu a 
odvalila časť strechy, 
cez ktorú sa začal šíriť 
rádioaktívny materiál 
do ovzdušia. Postupne 
sa dostal až do stred-
nej Európy, Škandi-
návie a aj na Slovensko. Do najbližších 
oblastí, ako Rusko, Ukrajina a Bielo-
rusko sa dostalo až 63% kontaminácie!

A čo ľudia?
   Kniha Černobyľská modlitba zachytá-
va práve ich. Tých, ktorých výbuch za-
siahol najviac. Ľudí - starých, mladých, 
deti, rodiny, novomanželov, tehotné 
ženy... Nezameriava sa na čísla, na fakty, 
ale pýta sa tých, ktorých 
nikto nevypočul, hoci 
im bolo ublížené naj-
viac. Boli takí, ktorí stá-
le verili v neomylnosť 
ZSSR, sedeli pri rádiu 
či pri televízii celý deň 
a čakali, kým Gorbačov 
vystúpi a upokojí ich, 
že požiar je pod kontro-
lou a čoskoro sa vrátia 
domov. Až neskôr sa 
dozvedali, že do vzdu-
chu unikli nebezpečné 
rádioaktívne látky. Do-
zimetre pri nich „šale-
li”, ale oni nechápali. 
Nesmeli jesť svoje vy-
pestované plodiny zo 
záhrady, piť mlieko od 

svojej „kravky”, vodu z vlastnej stud-
ne... Napriek tomu jedli aj pili. Nemali 
dôvod sa báť, veď žiadnu radiáciu nevi-
deli. Prednášky typu – na mlieko kúpiť 
separátor, hríby nesušiť, hnojiť len kú-

peným hnojivom – pre 
nich boli nepodstatné, 
keďže im peniaze led-
va stačili na chlieb a 
cukor. Dobrovoľníci či 
ľudia povolaní do služ-
by likvidovali otrávenú 
zem bez ochranných 

odevov. Len tak. S vrtuľníkmi zhadzo-
vali na ohnivý reaktor piesok a popritom 
vykláňali hlavy z kabíny, aby trafili cieľ 
presne. Pilotom bolo zle, točila sa im hla-
va, ale... Iní zabíjali nakazené zvieratá, 
„umývali domy” či pochovávali „zem do 
zeme”. Deti neboli deťmi. Slabé, ospalé, 
nebehali, nehrali sa. Boli konfrontované 
so smrťou veľmi skoro. Vyhasol v nich 
život, nádej v uzdravenie. Ženy sa báli 

„ľudia verili Každému 
tlačenému slovu, hoci 

niKto nepísal a ani 
nehovoril pravdu.“

j. a. brovKin, profesor štátnej 
univerzity
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otehotnieť, podstupovali potraty, rýchlo 
starli... Nepomáhal im nikto. Atómová 
elektráreň im všetkým 
zobrala domov, nor-
málny život a vytvorila 
z nich novú odvrhnutú 
„rasu”, tzv. Černoby-
ľcov. Tak málo času 
stačilo na to, aby ne-
nápadné mesto spo-
znal celý svet. Smut-
né, že v zlom svetle.

Nový začiatok
ffAutorka reportážnej knihy Černoby-
ľská modlitba Svetlana Alexijevič za-
chytáva výpovede mnohých – učiteľov, 
manželiek, vojakov, likvidátorov, inži-
nierov, stareniek, matiek... a vytvára z 
nich jeden celok. Každá veta je úprimná 
a pravdivo vypovedaná. Nie sú to žiadne 
mýty alebo legendy, to je život. Skutoč-
né príbehy, ktoré by v nás mali vzbudiť 
súcit a rešpekt. Musíme si uvedomiť, že 
Černobyľ sa bytostne dotýka každého 

jedného z nás. Aj po 32 rokoch sa pod 
oceľovým sarkofágom ukrýva množstvo 

radioaktívneho odpa-
du a ešte dosť dlho 
bude. Napríklad len 
plutónium potebuje 24 
110 rokov na zníženie 
svojej intenzity aspoň 
na polovicu. Koľko 
generácií po nás teda 
bude ešte „skloňo-
vať” slovo Černobyľ?

„mali sme detsKý obraz 
sveta. žili sme podľa 
šlabiKára. nielen my, 
ale celé ľudstvo po 

černobyle zmúdrelo... 
dospelo. dozrelo.”

g. gruševoj, poslanec bielorusKého 
parlamentu

pomníKy postavené hrdinom,
Ktorí padli počas Katastrofy.

Katarína Szalonová
foto @35mm_fam,Google
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ffTvár ukrytá v dlaniach, telo schúlené. 
Akoby bohov Pútnikov život prestal 
baviť, tak mu zasiali do hlavy rozum. 
Oheň v srdci udusili ťaživé myšlienky. 
Uprostred bohapustej ničoty mal Pútnik 
odrazu chuť rozprávať, usmievať sa, cí-
tiť... Jeho nové pocity sa však stretli s 

veľmi nepríjemnou 
realitou. Vskutku 
nezávideniahodná 
situácia... Počia-

točné semienka neistoty prerástli v od-
porný pichľavý ker, ktorý sa pri každej 
ďalšej myšlienke pevnejšie ovíjal okolo 
jeho srdca. Krajina okolo neho už vô-
bec nebola dôležitá. Veľké sny a am-
bície o spoznávaní sveta sa rozpadli 
na rovnaký čierny popol, na akom 
práve bez pohnutia ležal. Hoci veľmi 
túžil vstať a pokračovať v ceste ďa-
lej, zároveň sa chcel vrátiť do rodné-

PÚTNIKOVE
povedačky



ho Minoanu a žiť obyčajný život. Že 
by dokonca zatúžil aj po láske? Iste, 
veď bol prostý človek. Kto mu to však 
spravil, kto v ňom odrazu prebudil to se-
badeštrukčné premýšľanie? Asi by mal 
ísť z tej spálenej zeme čo najskôr preč, 
možno to spôsobovali výpary... Poču-
ješ, Pútnik? Nepočuje. Utápa sa v seba-
ľútosti. Skrachovaný hrdina, nechcený 
opustený tulák. Snáď by to bolo príhod-
nejšie meno, Tulák. Lenže pomenova-
ného človeka sa nepatrí premenovávať.
Odrazu, typický vo svojich náhlych roz-
hodnutiach, vstal zo zeme a rozbehol 

sa na sever. Teda, bežal v smere, ktorý 
za sever pokladal. Či to bol naozaj se-
ver, to už je ťažko povedať. Možno ho 
ťahalo srdce a možno ani vôbec netu-
šil, kam beží. Sám sa v sebe nevyznal. 
Bežal statočne naozaj veľmi dlho, ale ve-
del, že keby zastavil, myšlienky by ho do-
behli. A on, ktorý sa s nimi doteraz stretá-
val veľmi zriedka, sa ich začal nesmierne 
báť. O chvíľu mu spôsobili väčšiu ujmu, 
ako roky života stráveného na chladnom 
skalnatom pobreží, s ľuďmi dvakrát taký-
mi chladnými a s jazykmi ostrejšími ako 
zimný vietor. Jeho vlastné myšlienky!

Terézia Bariová
foto devianart
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Gardošiny
p. uč. Martončíková pri preberaní fi-
lozofie: „Viete, čo znamená slovo polis? 
Počuli ste ho už niekedy?”
Matúš H.: „Polícia po slovensky.”

p.kaplán: „Urobíme ten majáles alebo 
juniáles?”
Matúš M.: „Čo tak marecjales?”

Lukáš hovorí na obede: „Už som to čí-
tal začať.”

Matej rieši na matike príklad pri ta-
buli a rečníckou otázkou sa pýta: „Tak 
teraz, aký spôsob tu použiť?”
Terka: „ No ja by som asi tú Pytagorovu 
pyramídu použila.”

p.uč. Škorvánková hovorí 15. marca: 
„Včera? Však včera bol Valentín.”

p. kaplán uvažuje nahlas o adopcii 
dieťata z Afriky: „Tak rozmýšľam, že si 
niekoho adoptujem a budem mu mesač-
ne posielať peniaze.”
Terka: „ Môžete mňa.”

p.uč. Čižmárová: „Matúš, ako sa volal 
najznámejší starogrécky autor bájok?”
Matúš H.: „Epos.”

Matej: „Nemám to nikomu hovoriť, tak-
že vám to poviem.”

redakčná rada
foto archív GKM






