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Nenechajte si ujsť
Priletel k nám z juhu
Diplomatická úloha priamo súvisí s mo-
cou. Dajú vám to pocítiť na každom kro-
ku a diplomat si ľahko zvykne na to, že 
je „VIP“. Nie je ťažké sa v takejto sfére 
stretnúť s najvplyvnejšími ľuďmi sveta a 
vlastne je prakticky možné mnohé veci 
ovplyvniť.
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Jeden z nás
22. júla 2011 sa Anders po dlhých mesiacoch 
príprav odhodlal splniť (ako to hovoril) 
svoje „životné poslanie”. Najskôr odpálil 
bombu vo vládnej budove v Osle, čím 
omráčil krajinu, ktorá na to nebola absolútne 
vôbec pripravená.
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MnohýM študentoM, rodičoM a 
Možno aj učiteľoM víria občas v 
hlave otázky týkajúce sa našej školy. 
Málokto však na ne hľadá pravdivé 
odpovede priaMo „v spoľahlivoM 
zdroji“. My sMe sa rozhodli na 
všetko sa otvorene opýtať našej pani 
riaditeľky rndr. adriany bariovej.

Všimli sme si, že škola susediaca s na-
šou prešla v lete rekonštrukciou. Prečo 

to obišlo tú našu?
Áno, je to tak. Aj ja som si to všimla a 
tiež ma to veľmi trápi. Naša škola má 
starú fasádu, pôvodné, tridsaťročné dre-
vené okná, ktoré určite nezodpovedajú 

súčasným nárokom na úsporu energie, 
na tepelnoizolačné vlastnosti budovy 
a nevyhovujú ani po estetickej stránke. 
Rozdiel medzi nami a susednou školou 
je v zriaďovateľovi. Kým susedná ško-
la je štátna, jej zriaďovateľom je mesto 
Košice, my sme podľa legislatívy škola 
neštátna, s cirkevným zriaďovateľom. 
Budova našej školy nám nepatrí, sme v 
podnájme. Je to mestský majetok. Máme 
nájomnú zmluvu a platíme nájomné. O 

susednú školu sa stará mesto 
ako jej vlastník. Z vlastných 
prostriedkov opravuje svoju 
školu. Nemá však dostatok 
finančných prostriedkov, a 
úprimne povedané asi ani zá-
ujem, opravovať školu iného 
zriaďovateľa. Od nás má ná-
jomné, od vlastných nájomné 
neberie. Teda sme v nevýhode 
dvakrát. Nemáme veľmi šancu 
získať peniaze z mesta na opra-
vu okien a fasády a ešte musí-
me platiť aj nájomné. Aby som 
však bola korektná, musím po-
vedať, že v prípade náhlej ha-
várie je mesto Košice ochotné 
nám pomôcť.

Z akých peňazí sme teda vy-
menili okná v jedálni a na 
ZUŠ-ke?

Na výmenu týchto okien sme získali fi-
nančné prostriedky na „havárie“ z roz-
počtovej kapitoly Ministerstva vnútra. 
Opakovane som písala žiadosti, až sa 

Na koberčeku
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na nás „usmialo“ šťastie a žiadosť nám 
schválili. Takto sa nám podarilo opraviť 
celú strechu a vymeniť spomínané okná. 
Bohužiaľ, minulý rok sa zmenili pravidlá 
a podmienky a už sa nedá žiadať z tejto 
rozpočtovej kapitoly. Peniaze určené na 
havárie sa môžu žiadať už len na havá-
rie/situácie, ktoré priamo ohrozujú chod 
inštitúcie, ako napr. pád strechy, živelná 
pohroma a pod. 

Dopočuli sme sa, že boli vypísané 
projekty na rekonštrukciu telocviční, 
mnohé školy vďaka tomu zrekonštru-
ovali svoje telocvične... a čo my? Prečo 
sme nepodali projekt?

Ďalší problém, ktorý súvisí s prvou otáz-
kou. Spomínala som, že sme v podnáj-
me, v mestskej budove. Kvôli tomu nie 
sme oprávnení žiadatelia investičných 
projektov, a teda sme sa nemohli uchá-
dzať o peniaze na rekonštrukciu telo-
cvične. Oprávnenými žiadateľmi dotácií 
sú vlastníci budov, čiže mestá a obce.

Máme nejakú možnosť vystúpiť z toh-
to začarovaného kruhu a získať finan-
cie na opravu školy?

Je to dosť ťažké. Budova školy je veľ-
ká. Dali sme si vypracovať cenovú po-
nuku na opravu celej fasády spojenú so 
zateplením a výmenou okien. Jej výška 
je rádovo v státisícoch eur. Aj keď si v 
mnohom pomáhame sponzormi, v tak 
veľkej investícii sa nedá spoliehať len na 
sponzora. V roku 2021 sa končí naša ná-
jomná zmluva a otvára sa cesta rôznych 
možností. Jednou z nich je aj odkúpenie 
budovy školy do vlastníctva, napríklad 
Arcibiskupstva Košice alebo Farnosti 
Božieho milosrdenstva. Ak by sa to po-
darilo, mohli by sme sa uchádzať o pe-
niaze z investičných fondov, keďže by 
sme boli oprávnenými žiadateľmi rôz-
nych projektov zameraných napríklad na 
zníženie energetickej náročnosti budov a 
podobne.

Ďakujeme za rozhovor.

redakčná rada
foto archív GKM
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ZASADNUTIE
PARLAMENTU

iMatrikulácia - slovo, ktoré v Mys-
liach väčšiny prvákov vyvoláva obavu 
z toho, ako si ich starší tretiaci „po-
dajú“. tí, naopak, už od septeMbra 
„vyduMujú“ a pripravujú, čo ,,príjeM-
né” si pripravia na privítanie prvákov.

Ako každý rok, tak aj tento sme sa 
my, prváci, dočkali našej imatrikulá-
cie. Tretiaci nás napínali do poslednej 
chvíle. Vôbec sme netušili, na akú tému 
a v akom štýle sa bude slávnosť niesť. 
„Spadla nám sánka“, keď sme vošli do 
jedálne a zbadali dlhý stôl s červeným 
obrusom, za ktorým sedeli: predseda vlá-
dy, minister financií, minister dopravy, 
minister zdravotníctva, minister kultúry 
a umenia, a dokonca aj minister obrany. 
Pozvanie na toto rokovanie prijala aj 

pani prezidentka. Prekvapil nás aj živý 
vstup, vďaka ktorému sme videli, ako 
z čierneho auta pred školou vystupuje 
hlava štátu. Bola to, samozrejme, naša 
drahá pani riaditeľka Adriana Bariová. 
SBS ju bezpečne priviedla až do jedálne. 

Nasledovalo odsúhlasenie zmeny ná-
zvu štátu „Kocúrkovo“ na „Čižmárovo“. 
Hlavným bodom  zasadnutia bolo obsa-
denie voľných úradníckych miest jednot-
livých ministerstiev. A keďže na prázdne 
stoličky sme mali zasadnúť práve my, 
prváci, páni ministri si pre nás pripravili 
rôzne krkolomné, ale zároveň aj zábavné 
úlohy. Ich splnením sme mali všetkým 
dokázať, že sme pripravení zhostiť sa 
politických povinností - vstúpiť do „Mu-
čeníckeho cechu“. Po absolvovaní úloh 
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nám pani prezidentka každému osobne 
za potlesku udelila imatrikulačný list a 
pripla na hruď stužku. 

Slávnosť dotvoril aj program dru-
hákov a tanečné číslo maturantov. 
Ani my sme v hanbe neostali a  pred-
viedli sme svoje hudobné nadanie. 
Krásny deň vyvrcholil malou diskoté-
kou, kde nechýbalo ani  občerstvenie.

Ďakujeme tretiakom, že nám našu 
imatrikuláciu spravili jedinečnou 
a nezabudnuteľnou. S úsmevom 
na ňu budeme ešte dlho spomínať.

Lucia Lišková
foto archív GKM
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ELITA
ZOSTARLA
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sobota 13. október 2018. deň ako každý iný. hodi-
ny tradične pozostávali zo 60 Minút a celý svet sa 
venoval svojiM sobotnýM rituáloM. pre nás, štvrtákov, 
bol však tento deň veľMi špeciálny. bol to náš deň d. 
naša stužková. Mesiace príprav a plánovania sa odrazu 
stávali Minulosťou. 
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Ako už na našom gymnáziu býva 
zvykom, stužkovú sme začali slávením 
svätej omše v Kostole Božieho milo-
srdenstva. Už aj čítania či kázeň pána 
kaplána Kocúrka nám naznačili, že tento 
deň bol pre nás naozaj Bohom vybratý. 
Napätí a plní očakávania sme sa po jej 
ukončení presunuli do Ges klubu. At-
mosféra sa stupňovala a nervozita bola 
citeľná. Stužky čakali na svoje pripnutie.
 
„Moja prvá stužková sa niesla vo veľ-
mi nostalgickej a pompéznej atmo-
sfére. Od úvodu až po posledný tanec 
som sa cítil úžasne. Som rád, že som 
mohol zažiť so svojimi spolužiakmi 
tento špeciálny večer.”                                                                                                         

Lukáš Simočko

Konverzácie medzi hosťami stíchli a 
sálou sa začala šíriť melódia Only time 
od speváčky Enye. Mladé dámy a uras-
tení páni na čele s triednym učiteľom 
vstúpili do miestnosti. Áno, boli sme to 
my, tohtoroční štvrtáci. Slová z prího-
vorov pani riaditeľky a nášho triedneho 
nás dojali k slzám pomerne skoro. Veď 
len nedávno sme mali imatrikuláciu a 
už nám pripínajú na hruď zelené stužky. 
Len nedávno nás vítali na  gymnáziu a už 
sme tí, ktorých vyprevádzajú. Pri pohľa-
de na všetkých rodičov a učiteľov sme 
si výrok „Panta rhei“, čas plynie, naozaj 
uvedomili. Zostarli sme, už nie sme deti.

,,Stužkovej som sa veľmi bála a mu-
sím sa dokonca priznať, že som sa ni-
jak zvlášť netešila. Keď však nastal 
deň D, cítila som ,,motýle v bruchu.“ 
Jedlo bolo úžasné, program epický a 

atmosféra neopakovateľná. Až 
mi prišlo ľúto, že to zbehlo 

tak rýchlo.“
Terézia Bariová

Čas „utekal” aj na 
stužkovej a po ofi-
ciálnych častiach, 
večeri a taneč-
nom kole sa za-
čali prípravy na  
program. Kulisy 
a kostýmy na-
stavené, tech-
nika zapojená, 
ideme na to. 

„Dámy a páni, 
prichádza to, 
na čo ste celý 
večer čakali. 
Talkshow Jana 

Muru,” ozval sa 
z mikrofónu hlas 
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našej spolužiačky tesne po deviatej hodi-
ne. Ako sa hovorí, už nebolo cesty späť. 
Teraz alebo nikdy. Stres však po prvom 
výstupe mierne opadol a my sme sa tro-
chu uvoľnili. Nasledovalo ďalšie a ďal-
šie číslo. Všetko išlo podľa plánu, až na 
mierne zaváhania, no povedzme si prav-
du, nie sme profesionáli. Bezstarostne 
sme si vydýchli až na záver, keď sme v 
„objatí” vystreľovacích konfiet povedali: 
„Áno, vyšlo to.” Tešili nás ovácie z úst 
učiteľov, rodičov, kamarátov, ba aj foto-
grafa a kameramana, ktorí nás „vychvá-
lili do nebies”. Vety: „Dlho som sa takto 
nezabavil” či „Perfektný program na 
profesionálnej úrovni,” boli určite „po-
hladením na duši” po týždňoch tréningov 
a skúšok. Pomenovanie „Elita”, ktoré 
nám „prirástlo”, sme tak opäť potvrdili 
a ukázali všetkým naše skryté talenty.
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„Čo povedať... Prípravy boli ťažké, 
hádky búrlivé, ale víno chutné a ve-
čer vydarený. Hostia sa bavili, učite-
lia smiali. Tvrdo sme na programe 
makali, no makali sme s úsmevom a 
s nadšením. Myslím, že všetci zúčast-
není mi dajú za pravdu, ak poviem, že 
to ubehlo veľmi rýchlo, a tak len všet-
kým mladším spolužiakom radím, 
aby si tento večer užili čo najviac.” 

Matúš Mura

Tak, stužková je úspešne za nami. 
Ostali nám len spomienky a, samo-
zrejme, zelené stužky. Aj keď klišo-
vito, ale predsa hovoríme: „Navždy 
sa zachová v pamäti stužková...” Ve-
rím a myslím si, že na tú našu bude-
me spomínať ešte veľa, veľa rokov.

Katarína Szalonová
foto M. Chalabala
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vieM, že sa to prijíMa ťažko, no 
skutočne naplnený život na nás 
čaká za hranicaMi našej koMfortnej 
zóny. často to počúvaMe od učiteľov, 
ktorí náM ponúkajú súťaže, projek-
ty, akcie... a verte či nie, robia to 
nezištne. chcú len naše dobro, aby 
sMe sa v našich životoch posúvali 
ďalej. tak aj My, trojčlenný dreaM 
teaM, zobrali sMe si od nich príklad 
a bez vidiny zisku sMe zrealizovali 
relaxačnú zónu na gyMnaziálnej 
chodbe. 

Iniciatíva prišla od Katky, ktorá 
mala na starosti finančnú a organi-
začnú zložku. Písanie a realizácia 
projektu teda ležali na jej pleciach. 
Lukáš zodpovedal za technic-
kú stránku, no a ja som mala na 
starosti vzhľad relaxačnej zóny.

Vyhlásenie prišlo v septembri, 
uprostred pilných príprav na stuž-
kovú slávnosť s tým, že projekt 
musí byť dokončený do konca 
novembra. Pomedzi nacvičovanie 
programu, učenie sa, hobby a bri-
gády, rozmýšľali sme ešte aj nad 
relaxačnou zónou. Samozrejme, 
neraz sme sa samy seba pýtali, pre-
čo sme si na seba zobrali ďalší zá-
väzok, no vzápätí sme túto otázku 
zavrhli. Zo začiatku to možno ne-
vyzeralo celkom ružovo. Odvážny 
plán o paletovom pódiu, koberci a 
vakoch hádam nejeden spolužiak 
či učiteľ spochybňoval, my sme 

však mali myšlienky upriamené len na 
jeho úspešnú realizáciu. Najprv sme sa 
potrápili s paletami, ktoré chceli svojou 
nerovnakosťou zlomiť našu vôľu, ale 
vďaka pomoci našich rodičov sa nám ich 
podarilo ,,skrotiť” do žiadanej podoby. 
Dokonca sme to stihli za jedno poobedie 
už aj s položením koberca. Ten sme kúpi-
li pár dní predtým s jasným cieľom: nájsť 
čo najvýhodnejší pomer cena-kvalita.

Najväčším strašiakom pre nás bola 
doba doručenia pri nakupovaní cez in-

RELAX NA CHODBE
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ternet. Pri sedacích vakoch to malo 
byť dva až tri mesiace. Keby nebolo 
Katkiných vybavovacích schopností, 
ešte teraz by sa sedelo na zemi. Dobre, 
nie tak celkom. Zopár stoličiek vznik-
lo opracovaním drevených bubnov na 
káble a nalepením koberca. Vďaka 
finančnému príspevku školy pribud-
li aj zaujímavé knihy, časopisy a hry. 

Relaxačná zóna sa podarila na výbor-
nú a teší sa veľkej obľube. Jej existencia 
bola spečatená aj slávnostným otvore-
ním spojeným s vernisážou a stala sa tak 
multifunkčným spestrením chodby. Našu 
radosť z dobre vykonanej práce umocni-
la aj prezentácia úspešného projektu v 
Levoči a rozhovor s nami v rádiu Lumen.

Terézia Bariová
foto archív GKM
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prograM erasMus+ je vhodnou 
príležitosťou forMovať európsky 
rozMer školy. Mobilita pracovníkov 
v oblasti školského vzdelávania po-
núka Možnosť účasti pedagógov na 
štruktúrovaných kurzoch v kraji-
nách európskej únie a pridružených 
krajinách. 

Spojená škola sv. Košických mu-
čeníkov ako príjemca grantu v rámci 
programu Erasmus+ túto možnosť vyu-
žila. V rámci výzvy v roku 2017 jej bol 
schválený príspevok na realizáciu 20 
mobilít učiteľov, ktoré bolo treba zrea-
lizovať do mája 2019. Názov projektu 
Európsky princíp vzdelávania, empatie, 
tolerancie a osobnostného rastu v škol-
skom prostredí napovedá, že takto for-
mulovaný projekt a jeho ciele korešpon-

s  Erasmom+
FINIŠUJEME
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dujú s európskymi prioritnými osami.
Je treba konštatovať, že taký veľký 

projekt predstavuje živý prvok, kto-
rý predpokladá istú mieru flexibility 
i dispozičnej zmeny. Ponuka kurzov 
dostupná na schooleducationgateway.
eu sa občas mení, niektoré kurzy sa stá-
vajú nedostupnými, zmenia sa dátumy 
alebo lokality a na tieto výzvy je nutné 

reflektovať komunikáciou v anglickom 
jazyku so zahraničnými poskytovateľmi 
kurzu a so slovenskou národnou agen-
túrou programu Erasmus+ v Bratislave. 
Naši pedagógovia sa tak zúčastnili mo-
bilít v Taliansku, vo Francúzsku, v Špa-
nielsku, v Portugalsku, v Českej republi-
ke, v Nemecku, vo Švédsku... Mestá ako 
Florencia, Bologna, Paríž, Berlín, Bar-
celona, Sevilla, Porto, Praha, Štokholm 
lákajú svojím urbanizmom, architektú-
rou, kultúrou a atmosférou, čo je mož-

né vychutnávať po skončení oficiálneho 
programu alebo počas komentovaných či 
individuálnych prehliadok. Všetci zdie-
ľali pozitívnu spätnú väzbu a príklady 
dobrej praxe, ktoré aplikovali aj vo vyu-
čovacom procese. Získali kontakty, ktoré 
pretavili do formy občasnej komuniká-
cie cez platformu e-Twinning. Väčšina z 
nich prejavila záujem opäť sa zúčastniť 

kurzu v zahraničí s cieľom získať nové 
zručnosti a spoznať kultúrne dedičstvo 
navštívených lokalít. Empatia, toleran-
cia a osobnostný rast je jednou z priorít 
pri napĺňaní cieľa európskeho rozmeru 
školy. Komunikačným jazykom počas 
mobilít je najčastejšie anglický jazyk.

Šírenie projektu
Veľmi dôležitým prvkom hodnotenia 

kvality projektu je diseminácia, teda 
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šírenie výsledkov a publicita projektu. 
Spojená škola sv. Košických mučeníkov 
v rámci publicity investovala z položky 
„podpora na organizáciu“ do mediali-
zácie projektu cez kampaň v prostried-
koch mestskej hromadnej dopravy v 
Košiciach, cez informačné rubriky v 
lokálnych i regionálnych informačných 
periodikách. Spomeniem študentský ča-
sopis Quo vadis, ktorý sa dostáva aj do 
niektorých škôl a šíri sa medzi mladý-
mi ľuďmi, farský informačný bulletin 
Prameň života so samostatnou prílohou 
o našom projekte v rámci programu 
Erasmus+, cez prítomnosť redaktorky 
rádia Lumen, ktorá dňa 10.12.2018 na-
hrávala rozhovor na pôde Spojenej školy 
sv. Košických mučeníkov aj o projekte 
Erasmus+. V rámci podpory medializá-
cie projektu sme sa zapojili do súťaže 
Európsky týždeň odborných zručnosti, 
kde bol vybraný príspevok z konkrét-
nej mobility s názvom Atmosféra Porta 
počas mobility Erasmus+ (dostupný na: 
https://gym.gkmke.sk/2018/10/atmo-
sfera-porta-pocas-mobility-erasmus/), 
za ktorý bolo možné hlasovať na soci-
álnych sieťach Erasmusplus SK. Ne-

menej dôležitým prvkom šírenia dopa-
dov projektu sú informačné semináre, 
ktoré organizujeme medzi pedagógmi 
Spojenej školy a súvisia so šírením vý-
sledkov a kompetencií nadobudnutých 
počas štruktúrovaných kurzov a zdieľa-
ním osobných skúsenosti i emocionál-
nych zážitkov. Projekt dokumentujeme 
aj na webovej stránke školy v samo-
statnej sekcii Erasmus+ (dostupnej na: 
https://gym.gkmke.sk/skola/erasmus/).

Poďakovanie
V poslednom roku realizácie projektu 

chceme vysloviť poďakovanie členom 
Národnej agentúry programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu, 
menovite Alexandre Junáškovej, Irene 
Fonodovej, Andrei Igazovej a Jane Ma-
gálovej za korektnú komunikáciu a ústre-
tovosť. Máme záujem pokračovať v rea-
lizácii ďalších projektov cez Erasmus+.

Mgr. Milan Koščo
foto archív GKM
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VÝZVY
NOVÉ
so slovoM erasMus+ soM sa stretla 
už na základnej škole. škola vtedy 
vybrala niektorých Mojich spolužia-
kov, ktorí išli na týždeň do zahra-
ničia. saMozrejMe, aj ja soM túžila 
cestovať. príležitosť sa Mi naskytla 
koncoM prvého ročníka na strednej 
škole.

Jeden môj známy z Regionálneho 
centra mládeže (RCM), ku ktorému 
chodím do ateliéru, mi povedal, že mla-
dí ľudia nad 15 rokov majú možnosť 
vycestovať do Nemecka. Aj keď som 
už v Nemecku bola veľakrát, poteši-
la som sa, veď kto by nechcel stráviť 
týždeň a pol „all inclusive“ na nemec-
kom ostrove s novými ľuďmi? Téma 
projektu Erasmus+ bola: „Open minds, 
open hearts“. Obsadila som posledné 
miesto v lietadle a výlet sa mohol začať.
 

Bývali sme v obrovskom komplexe, 

ktorý bol dlhý štyri kilometre a dal ho 
postaviť A. Hitler. Ostrov Prora mal 
100 m od hotela pekné pláže, požičov-
ňu bicyklov, najlepšie cyklochodníky, 
aké som kedy videla, a hlavne nachá-
dzal sa v nádhernom prostredí. Kaž-
dý deň sme mali zaujímavý program 
a večer nechýbala párty. Stretli sme sa 
tu zástupcovia z 10 európskych krajín 
a z 8 afrických (vrátane migrantov, ži-
júcich v Nemecku). Poslednú noc náš 
slovenský tím strávil v Berlíne. Bola 
som z toho dlho nadšená a mám od-
tiaľ najkrajšie spomienky i priateľstvá.

Projektu Erasmus+ sa môžu zúčastniť 
aj študenti mladší ako 18 rokov. V ta-
kom prípade je potrebný tzv. líder sku-
piny (18+). Hlavnou náplňou sú: téma, 
stretnutie odlišných kultúr a nových 
ľudí. Na začiatku každého projektu sú, 
samozrejme, icebreaking games a team-
building. Nechýbajú workshopy, debaty, 
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scénky, hry, simulácie... Pobyty sú hlav-
ne pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac, 
nie sú pasívni a radi spoznávajú nové 
kultúry. Ja som sa naučila vyjsť zo svojej 
zóny komfortu, mať radšej svoju vlasť 
a zlepšila som sa v anglickom jazyku.

Pod záštitou programu Erasmus+ som 
sa zúčastnila aj tréningového kurzu v 
Poľsku so zaujímavou témou Trening 
develop as leaders. Program začínal ráno 
o 10.00 hodine „energizerom“ s malými 
prestávkami na jedlo a pokračoval až do 
večera. Keďže sme sa tu stretli zástup-
covia z piatich krajín, nechýbal medzi-
národný večer. Bývala som s jednou 
17-ročnou Slovenkou. Ako neplnoleté 
sme boli stále pod dozorom a nemohli 
sme ísť samé ani do neďalekého de-
dinského obchodu. Neľutujem však ani 
trochu, že som tam išla, pretože inak 
by som o Erasme toľko nedozvedela. 
Načerpala som tu veľa skúseností, 
ktorých bolo viac než zážitkov.

Na môj tretí projekt v Arménsku s ná-
zvom: „Rural is the new urban“, som sa 
veľmi tešila, pretože som nikdy nebola 
mimo Európy. Na tento projekt sme sa 
pripravovali asi najviac. Úlohou chlap-
cov bolo pripraviť prezentáciu o sloven-
skom hospodárstve a my dievčatá sme 
mali urobiť prezentáciu o Slovensku. 
Navštíli sme aj Jerevan a Tbilisi. Vy-
tvorili sme so slovenským tímom vlast-
ný sociálny biznis, naučila som sa veľa 
o hospodárstve, o biznise a o kultúre.

A čo by ste mali spraviť pre partici-
páciu na projekte?  Sledovať, aké témy 
ponúkajú vysielajúce organizácie a vy-
brať si tú, ktorá vás najviac zaujíma. 
Často je potrebné napísať životopis a 
motivačný list. Ak sa nebojíte nových 
výziev, ste otvorení, radi sa vzdeláva-

te, určite by ste to mali vyskúšať. 
Veď kedy inokedy budete mať čas 

na spoznávanie nových ľudí, 
kultúr, ale aj seba samého?
Začiatkom roka 2017 obehla 

Kristína Radačiová
foto K. Radačiová
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znáMu vetu: „and the award goes 
to...,“ často počujeMe pri ocenení ví-
ťaza v nejakej súťaži, kde sú noMino-
vaní viacerí kandidáti, avšak výhru 
si Môže odniesť len jeden. v našoM 
prípade to bolo inak. ak hovoríM v 
našoM, MyslíM týM v prípade účast-
níkov Medzinárodnej ceny vojvodu 
z edinburghu, ktorí si po polročnej 
„práci” išli prevziať jej „ovocie” – 
svoje bronzové ocenenie. 

Viackrát omieľaný a môžno pre nie-
ktorých už aj otravný projekt DofE sa na 
našom gymnáziu realizoval v minulom 
školskom roku prvýkrát. Po šesťmesač-
nom prekonávaní svojich cieľov sme ho 

úspešne ukončili a čakalo nás už len sláv-
nostné oceňovanie. Predpísaný dress 
code a pozvánka do historického PKO 
v Prešove napovedali, že celá akcia sa 
bude niesť v slávnostnej atmosfére. A 
nemýlili sme sa. Desiatky mladých ľudí 
zaplnili sálu, ktorá rozozvučaním gongu 
stíchla. Každý jeden prítomný bol víťaz a 
odniesol si vyznamenanie v podobe bron-
zovej brošne. Predmet možno malý, ale 
pre účastníkov programu veľmi cenný.

Gratulujem všetkým oceneným a pra-
jem veľa šťastia tým odvážlivcom, ktorí 
sa rozhodli  pokračovať na striebornej 
úrovni.

And the award
goes to...
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príbeh Matúša Muru (4.a) za-
ujal organizátorov natoľko, 
že si ho vybrali ako jednu 
zo štyroch Mediálnych tvárí 
počas oceňovania. vďaka 
toMu sa dostal do povedoMia 
širšej verejnosti.

bronzové ocenenie získalo 
na našej škole desať študen-
tov. na fotografii pózujeMe 
spolu s veľvyslancoM spoje-
ného kráľovstva andrewoM 
garthoM.

Katarína Szalonová
foto archív GKM
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anna kolesárová sa narodila 14. 
júla 1928 vo vysokej nad uhoM. 
po Matkinej sMrti prevzala všetky 
povinnosti na seba. Mala vtedy iba 
desať rokov. jej detské ruky sa učili 
variť, prať, upratovať. žila v doMác-
nosti so svojíM bratoM a s otcoM. 
pravidelne chodievala do kostola 
a na pobožnosti, pristupovala k 
sviatostiaM. rada sa Modlievala svätý 
ruženec.

Písal sa 22. november 1944. Do Vy-
sokej nad Uhom prišli večer vojaci so-
vietskej armády, aby oslobodili územie 
od nepriateľa. Jeden z nich pri prehľa-
dávaní domu vošiel do pivnice, v ktorej 
boli ukrytí ľudia, medzi nimi aj Anka. 
Otec, mysliac si, že vojak hľadá pomoc, 
ju poslal do kuchyne, aby mu priniesla 
jedlo. Anka však vojaka zaujala, a preto 
jej prikázal, aby šla s ním. Pohrozil jej, 
že ak s ním nepôjde a nepoddá sa mu, 
zastrelí ju. Keď odmietla, svoju 

hrozbu vykonal a 16-ročné dievča pred 
očami jej otca dvoma ranami zastrelil.

Anka si radšej zvolila smrť ako 
zneuctenie. Rozhodla sa dožiť ži-
vot v čistote. Bojovala s hriechom z 
lásky k Bohu. Aj dnes je pre mno-
hých z nás vzorom i inšpiráciou. 

Na mieste, kde sú uložené Ankine po-
zostatky, stojí kameň s nápisom: RAD-
ŠEJ SMRŤ AKO HRIECH. Čítajú ho 
tisíce mladých, ktorí v nej vidia vzor. 
Aj v nich ožíva príbeh prostého diev-
čaťa, skvejúceho sa ako slnko na nebi.

V posledných rokoch putujú k An-
kinmu hrobu desaťtisíce mladých ľudí 
na takzvané púte radosti. Modlia sa 
tam trikrát Zdravas’, Mária: za múdrosť, 
aby sa vedeli rozhodovať a rozpoznávať 
svoje povolanie podľa Božej vôle, za 
čistotu, aby si zachovali slobodu v lás-
ke a za živú vieru, aby konali tak, ako 

ich to učí radostná zvesť evanjelia. 

Radšej smrť
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Mladí často zažívajú vzťahy v pred-
manželskom zväzku v nečistote, často sa 
aj sklamú. Dnes je pokušenie proti čisto-
te omnoho väčšie ako kedysi. Pamätaj-
me si, že tak ako Anka, aj my si môžeme 
uchovať srdce čisté iba blízko pri nebes-
kom Otcovi. Sme Ním volaní k niečomu 
väčšiemu a trvácnejšiemu – k životu vo 
večnosti. Na túto cestu je volaný kaž-
dý jeden z nás. Anka je svedkom, že sa 
oplatí obetovať život za krásu čností.

Blahorečenie Anky Kolesárovej 
v mnohých zanechalo silné emó-
cie, o ktoré sa s nami podelili

Na blahorečení som sa zúčastnil ako 
dobrovoľník v tíme, ktorý mal na starosti 
usádzanie ľudí na tribúny. Stretli sme sa 
dávno predtým, ako na štadión prišli ľu-
dia a rozdelili sme si stanovištia. Z svojho 
sektora som mal výborný výhľad na celú 
slávnosť, ktorá prebehla bez problémov. 
Posolstvo Ankinho života má pre nás ob-
rovskú hodnotu, zvlášť v dnešnej dobe, v 

ktorej upadá morálka a mnohé veci strá-
cajú hodnotu. Patrí medzi nich aj čistota.

Miroslav Švik, 4.Ag 

Blahorečenie som absolvovala ako 
členka tanečného divadla Slza. Naším 
poslaním bolo v krátkosti umelecky 
spracovať Ankin život. Niekoľko mi-
nútovému konečnému vystúpeniu pred-
chádzali hodiny tvrdej driny, nezhody 
na viacerých krokoch a mierne výmeny 
názorov, na ktorých kolísala naša spo-
lupráca. Vydržali sme však až dokonca, 
ktorý podľa zúčastnených bol viac než 
dych berúci. Priznám sa, že aj keď som 
to pred konečným vystúpením tancovala 
mnohokrát, vždy sa ma jednotlivé scény 
dotkli, stále som mala slzy na krajíčku. 
Ankine svedectvo o hrdinskej odvahe 
byť krásnou ženou a zachovať si svoju 
dôstojnosť aj na úkor smrti ma fascinu-
je a motivuje byť v dnešnom zvrátenom 
svete skutočne ženou, akou bola ona.

Ľudmila Andiľová, 4.Ag

Alexandra Voláková
foto M. Kolodziejová, L. Simočko
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nie je zvykoM, že sa farský život 
prelína so školskýM. študenti 
nášho gyMnázia zvyčajne poznajú 
len svojho školského kaplána. od 
začiatku tohto školského roka do 
našej farnosti prišiel pán farár peter 
sykora (38), ktorý od prvej chvíle 
všetkých zaujal svojiMi nevšednýMi 
skúsenosťaMi a životoM. ako kňaz 
začal pôsobiť v roku 2005 vo farnos-
ti v sabinove a neskôr v košiciach. 
následne študoval právo v ríMe a 
cesty ho zaviedli až do angoly ako 
sekretára apoštolskej nunciatúry. po 
diploMatickej službe cirkvi sa však 
vrátil späť a zavítal práve k náM, na 
farnosť božieho Milosrdenstva v 
košiciach.

Čo vás priviedlo k rozhodnutiu stať sa 
kňazom a koľko ste mali vtedy rokov? 
Je to dosť seriózne rozhodnutie, nikdy 
ste ho neľutovali?

Keďže som bol vychovaný v kresťan-
skej rodine, už od malička som vnímal v 
srdci zvláštnu záľubu vo veciach týkajú-
cich sa duchovného života. Jednak som 
ako malý chlapec začal miništrovať, čo 
mi dovolilo trochu poznať Cirkev z tej 
„kňazskej“ strany, a jednak som neskôr 
chodil na rôzne „stretká“, kde sme uva-
žovali o duchovnom živote. Jednou z 
tém, ktorá ma bavili najviac, bola téma 
poznania Božej vôle v živote. Tak som 
sa ako gymnazista rozhodol poznávať 
Božiu vôľu so mnou. Po niekoľkoroč-

Priletel k nám
z juhu
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nom hľadaní a rozlišovaní som cítil, že 
ma Boh volá do kňazstva. Poslúchol 
som a vstúpil som do kňazského semi-
nára. Je ťažké povedať, koľko som mal 
rokov pri rozhodnutí stať sa kňazom. 
Dá sa povedať, že sa 
to u mňa ťahalo veľa 
rokov od malička až 
po dospelosť, keď som 
urobil to vážne roz-
hodnutie. Je to Božia 
milosť, ale nikdy som 
toto rozhodnutie ne-
ľutoval, hoci je kňaz-
ské povolanie niekedy neľahké. Na-
opak, teším sa z každej skúsenosti, 
ktorú mi Boh dal v kňazstve zažiť.

Vo farnosti pôsobia okrem vás traja 
ďalší kňazi. Ako spolu vychádzate? 
,,Sadli“ ste si? 

Áno, sme tu vo farnosti štyria a mám z 

toho veľkú radosť. Je výborné žiť v kňaz-
skom spoločenstve. Veľmi ma to posil-
ňuje v službe. A či sme si „sadli“? Osob-
ne si myslím, že výborne, hoci je každý 
z nás trochu špecifická povaha a origi-

nálny „balík“ darov. 
Myslím si, že sa veľmi 
dobre dopĺňame a vie-
me spolupracovať. Ve-
rím, že je to na úžitok 
pre farnosť a aj pre nás. 

Čo zahŕňa práca sek-
retára nunciatúry?

Sekretár Apoštolskej nunciatúry je 
jeden z diplomatov Sv. Stolca, teda pá-
peža, v nejakej krajine. Jeho úlohou 
je spolu s nunciom vytvárať spojenie 
medzi sv. otcom a miestnou Cirkvou, 
špeciálne biskupmi a medzi Vatikánom 
a štátom, do ktorého je poslaný. Je to 
teda dvojaká práca: cirkevná a politická. 

diploMatická úloha 
priaMo súvisí s Mocou. 
dajú váM to pocítiť na 
každoM kroku a diplo-
Mat si ľahko zvykne na 

to, že je „vip“.
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Cirkevná v praxi znamená, že nunciatú-
ra pomáha vyberať pápežovi biskupov 
pre diecézy, biskupom diecézy pomáha 
správne riadiť, sprostredkúva požia-
davky zo strany biskupov voči pápežo-
vi a Vatikánu a naopak. Politická úloha 
zase spočíva v usporadúvaní vzťahov 
medzi Vatikánom a štátom a miestnou 
Cirkvou a štátom, teda nunciatúra pri-

pravuje zmluvy, komunikuje s miestnou 
vládou a prezidentom, pomáha brániť 
ľudské práva v krajine a tiež komuniku-
je s ostatnými diplomatmi v krajine, čím 
sa zabezpečuje komunikácia miestnej 
Cirkvi s celým svetom. Inými slovami 
sekretár nunciatúry, spolu s nunciom, 
sú „oči a uši“ pápeža v danej krajine.

V Angole ste mali pomerne veľkú sfé-

ru pôsobnosti – ,,ako chutí moc“?
 

Toto je veľmi zaujímavá otázka. Je 
pravdou, že diplomatická úloha priamo 
súvisí s mocou. Dajú vám to pocítiť na 
každom kroku a diplomat si ľahko zvyk-
ne na to, že je „VIP“. Nie je ťažké sa v 
takejto sfére stretnúť s najvplyvnejší-
mi ľuďmi sveta a vlastne je prakticky 

možné mnohé veci ovplyvniť. Človek 
si naozaj uvedomí, že má v rukách ne-
jakú „moc“, a to je veľké pokušenie. No 
myslím si, že je dôležité pochopiť, že 
mať moc je v prvom rade služba. Sna-
žil som sa často si to pripomínať, a tak 
aj konať. Keď človek s mocou v rukách 
prepadne „chuti moci“, ktorá je láka-
vá a mení charakter človeka, stáva sa 
nástrojom mocenských hier, a teda sa 
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často spreneveruje službe. Ak ale človek 
s mocou v rukách naozaj slúži, potom 
môže urobiť veľa pre spoločné dobro 
aj dobro jednotlivcov na každej úrovni. 

Počas pôsobenia v Ríme aj v Angole 
ste boli blízko najvyšších predstavite-
ľov cirkvi, zmenilo to nejako váš ob-
raz o nej?

Dá sa povedať, že dosť, hoci som nik-
dy nebol naivný v pohľade na Cirkev. Je 
jasné, že Cirkev je božsko – ľudská usta-
novizeň, a teda, že ľudsky zlyháva často. 
Predtým som to ale videl na nižšej úrov-
ni a nie v takom rozsahu. Aj do Cirkvi 
sa dostávajú neresti sveta. No po skúse-
nosti v Ríme a v Angole som si ešte viac 
uvedomil potrebu modlitieb a budovania 

sŕdc členov Cirkvi. Keď každý začne čo 
najlepšie prežívať svoj duchovný život v 
Cirkvi, máme nádej, že sa veci zmenia. 
Bez toho by sme sa v Cirkvi snažili bu-
dovať len akúsi „svetskú firmu“, ktorá by 
asi nemala dlhú životnosť. Boh si svoju 
Cirkev naozaj opatruje a riadi, napriek 
všetkým ľudským nedokonalostiam v nej. 

Čo vás počas pobytu v Angole príjem-
ne prekvapilo a, naopak, sklamalo? 
Nebol to spočiatku kultúrny šok?

Čas v Angole bol zaujímavý po kaž-
dej stránke. Príjemných prekvapení 
bolo veľmi veľa. Očarujúca je tam sr-
dečnosť ľudí, úprimnosť veriacich, po-
kojnejšie prežívanie života, nádherná 
príroda... Sklamaním bolo asi len to, že 
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ľudia kvôli kmeňovej príslušnosti neve-
dia žiť evanjeliovú lásku ani v Cirkvi. 
Kultúrny šok to bol, ale prevažne po-
zitívny. Rád spoznávam nové veci :). 

Z pozície sekretára Apoštolskej nun-
ciatúry ste prešli na pozíciu farára, v 
čom vidíte najväčšie rozdiely medzi 
týmito postami. Ktorý je náročnejší?

Jedno aj druhé je služba kňaza v 
Cirkvi, a teda jedno aj druhé je súčasť 
veľkej Kristovej misie vo svete. Tak 
to vnímam aj prežívam. Jasné, že byť 
sekretárom nunciatúry je viac byrokra-
tická práca a služba farára je viac prá-
ca s ľuďmi, no každý má robiť službu 
podľa svojich darov. Mne viac sedí 
priamejšia pastorácia ako služba v 
kancelárii, hoci aj ako farár mám 
nemálo byrokratických povin-
ností. Je ale krajšie stretávať sa 
s ľuďmi priamo a nielen cez pa-
piere a mať účasť na ich živote. 

Pánovi farárovi držíme palce v 
novom pôsobisku a ďakujeme za 
rozhovor.
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Bye, bye 2018!
Každá rodina či spoločenstvo má svo-

je tradície. Ani GKM nie je výnimkou. 
Máme mnoho zvykov a ani tento rok sme 
nezabudli na tie predvianočné. Počas ce-
lého adventu sa hrali ,,anjelici”, prostred-
níctvom ktorých sme sa navzájom obda-
rovávali. Po ich oficiálnom slávnostnom 
vyhlásení v poslednom školskom týždni 
tohto kalendárneho roku sme si pochut-
nali na kapustnici. Tradične sa o jej 
prípravu  postarali druháci. Skvelým 
posunom k lepšiemu bola výmena plas-
tových jednorazových tanierov, príborov 
a pohárov. Misky boli papierové s vos-
kovaným povrchom, lyžice z trstinového 
cukru a poháre sklenené. Za týmto dob-

rým nápadom stojí p. uč. Martončíková.

Na spečatenie vianočnej atmosféry sme 
sa na druhý deň vydali len tak na otočku 
do Budapešti na vianočné trhy. Našich 
dvadsaťtisíc krokov obsahovalo pre-
hliadku Dómu sv. Štefana, výstup ku pre-
zidentskému palácu a k rybárskej bašte. 
Nechýbal ani dostatočne dlhý rozchod na 
trhoch a rôznorodé ochutnávky. Neroz-
hodným pvákom vrelo odporúčam výlety 
podobného charakteru a nám štvrtákom, 
bohužiaľ, ostávajú už len oči pre plač.
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takMer celý svet si 11. 11. 2018 pripo-
Menul 100. výročie ukončenia veľkej 
vojny, ako sa vtedy prvej svetovej 
vojne hovorilo. skutočne bola do 
tých čias najväčšia. príMerie Medzi 
krajinaMi dohody a neMeckoM bolo 
podpísané v reštauračnoM vozni 
francúzskeho generálneho štábu 
v lesíku coMpiegne vo francúzsku 
11. noveMbra 1918. tento historický 
Medzník si každoročne pripoMínaMe 
dňoM červených Makov, ktorý je 
venovaný paMiatke vojnových vete-
ránov. 

Prvá svetová vojna vy-
pukla 28. júla 1914, keď Ra-
kúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu 
Srbsku. Počas vojny s a 
Slováci v rakúsko-uhorskej armá-
de dostali do mnohých európskych                                                                                                                               
i exotických oblastí. Priame fronto-
vé udalosti na území dnešného Slo-
venska prebiehali len od decembra 
1914 do konca apríla 1915. Koniec 
vojny znamenal nielen koniec monar-
chií, napríklad Rakúsko-Uhorska, 

Osmanskej ríše, Nemec-

ka i Ruska, ale aj vznik nových štá-
tov ako Československa, Maďarska, 
Rakúska, Poľska a neskôr Juhoslávie. 

Straty na oboch predtým znepriatele-
ných stranách predstavovali približne 
desať miliónov mŕtvych, asi 21 miliónov 
zranených a 7,7 milióna nezvestných. 

Kanadský vojenský lekár John McCrae 
zložil v máji 1915 báseň o divých ma-
koch na hroboch padlých, keď sa v ob-
lasti západného Flámska zúčastnil na 
bitke o belgické mestečko Ypres. Očitý 
svedok seržant Cyril Allison opísal, že 
v to ráno, keď vial východný vetrík, sa 

červené maky medzi hrobmi akoby 
vlnili. Do svojej básne vpísal bo-

lesť, ktorú prežíval. Papierik s 
ňou zahodil. Okoloidúci 

dôstojník ho zodvi-

Nedovoľ
zabudnúť
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hol a poslal do Anglicka, kde ju publiko-
vali v časopise Punch 8. decembra 1915. 
Pre členku americkej asociácie Mladí 
kresťania, Moiny Belly Michaelovú, sa 
báseň stala inšpiráciou - z divého maku 
urobila symbol obetí 
dovtedy najväčšieho 
vojnového konfliktu. 
Svoju ideu realizovala 
v čase, keď divý mak 
ako symbol spomien-
ky na vojnové hrôzy 
prvýkrát prijali v roku 1920 americkí 
vojnoví veteráni. V roku 1921 kvet di-
vého maku ako symbol nového života 
rozšírila Anne Guérinová z Francúzska 
medzi kanadskými a britskými legio-
nármi. V tom istom roku sa k symbolu 
červeného maku prihlásila aj Austrália.

V Spojenom kráľovstve, 
v štátoch Spoločenstva 
národov, vo Francúzsku a 
v ďalších európskych kra-
jinách si tradične 11. no-
vembra o 11.00 hodine 
pripomínajú hodinu 

podpísania prímeria dvoma minútami ti-
cha. V USA je tento deň venovaný pamiat-
ke všetkých vojakov, ktorí padli v bojoch.

Účelom tohto sviatku je predovšetkým 
prejaviť solidaritu s 
pozostalými, ktorých 
blízki padli v prvej sve-
tovej vojne. Brutalita 
vojny zanechala ťažké 
rany v srdciach a v spo-
mienkach vojnových 

veteránov, ktorí prežili. Vojaci na fronte 
boli vystavení dlhotrvajúcej a nesmierne 
intenzívnej delostreleckej paľbe, ako aj 
nasadeniu guľometov a plameňometov, 
ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou 
zákopovej vojny. Nesmierne fyzicky a 

duševne náročný 
bol samotný ži-
vot v zákopoch, 
ktoré sa spolu so 

hlad a choroby si vy-
žiadali 4 642 000

obetí. náMorné a le-
tecké útoky najMenej 

100 000.
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svojím okolím v období dažďov menili 
na nekonečné blatisté močiare. V priebe-
hu vojny sa v bahne a vodou zatopených 
zákopoch utopili alebo zomreli od vyčer-
pania tisíce vojakov všetkých bojujúcich 
strán. Samostatnou kapitolou sa stalo na-
sadenie chemických zbraní, predovšet-
kým jedovatých plynov, ako bol chlór, 
yperit alebo fosgén, ktoré v priebehu 
vojny spôsobili bolestivé popáleniny 
alebo oslepnutie asi 1 230 853 vojakom 
a smrť asi 90 000 ďalším. Najmä mla-
dá generácia niesla ťažko návrat do ci-
vilného života, ktorý vo väčšine Európy 
sťažovali opakované hospodárske krízy. 
V Európe sa prejavil aj odklon od cirkvi. 

Vojna priniesla množstvo ranených, 
ktorí prišli o končatiny alebo boli v 
dôsledku zranení zohavení v takom 
množstve, aké si predtým nikto nevedel 
predstaviť. V rámci riešenia psycholo-
gických problémov bolo potrebné riešiť 
nové neurotické problémy. Trvalo však 

ešte desiatky rokov, kým začal byť po-
sttraumatický šok chápaný ako reakcia 
na bezprostredné ohrozenie života pri 
bojoch. Dôsledky vojny sa však pre-
niesli aj do života žien, ktoré nemuse-
li priamo nasadzovať životy na fronte 
ako muži. V priebehu vojny však boli 
plne zapojené do hospodárskeho života 
svojich krajín, kde museli nahradzovať 
chýbajúcu pracovnú silu mužov odve-
dených do vojny. Celkovo bolo do ra-
kúsko-uhorskej armády mobilizovaných 
asi 450 000 Slovákov. Z nich asi 69 700 
zahynulo a 61 660 bolo zmrzačených.

Hlad a choroby si vyžiadali 4 642 000 
obetí. Námorné a letecké útoky najme-
nej 100 000. V rôznych oblastiach do-
šlo k vyvražďovaniu (Arméni, Židia, 
Sýrčania, Gréci) – dovedna asi 4 000 
000 obetí. Napokon v dôsledku hladu a 
biedy sa po celej Európe rozšírila epi-
démia španielskej chrípky, ktorá pripra-
vila o život najmenej 6 000 000 ľudí.

Alexandra Voláková
foto internet
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1. Ujasnite si svoj finančný stav
Je dôležité, aby mal každý ujasnené 

„na čom je”, to znamená, aby mal pre-
hľad vo svojich financiách. Odporúča 
sa zaviesť si tabuľku a každý mesiac do 
nej zapisovať príjmy a výdaje. Je dob-
ré sa zamerať aj na konkrétne položky, 
z čoho potom vieme odsledovať, koľko 
sme v danom období minuli, napr. na 
potraviny, oblečenie... Už ako študen-
ti máme možnosť brigádovať a získať 
určitý zárobok. Napriek tomu, že to nie 
sú enormne veľké čiastky, neskôr pri 
pravidelnom mesačnom príjme to určite 

každému pomôže. Ako sa hovorí :„Čo 
sa v mladosti naučíš, v starobe akoby 
si našiel.” Po ujasnení tak budeme mať 
zrelší pohľad na to, koľko si môžeme 
dovoliť utratiť za vianočné darčeky.
 
2. Nenechajte sa manipulovať 
emóciami a obchodnými reťaz-
cami

Je pekné dostať, ale ešte krajšie daro-
vať. No túžba obdarovať najbližších je 
najčastejším dôvodom spôsobujúcim 
zadĺženie sa. Netvrdím tým, že by sa dl-

DARČEK
AKO SLUČKA

OKOLO KRKU?
vianoce. najeuforickejšie, najobľúbenejšie či najkrajšie obdobie v roku. 
MyslíM, že každý by Mi dal za pravdu, že sa Mu pri všetkých „naj” vynoria 
obrazy pokojnej rodinnej atMosféry prevládajúcej pri štedrovečernoM 
stole. rozvoniavajúce jedlo, ligotavý stroMček a, a, a... saMozrejMe, darče-
ky. pre niektorých Maličkosť, pre iných celoročná záležitosť. avšak, ako sa 
vyvarovať toMu, aby sMe blízkych naozaj potešili  a nedostali sa do kritickej 
finančnej situácie?
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horočná tradícia mala skončiť, ale naopak 
pri nakupovaní by sme nemali strácať ra-
cionálne myslenie. Jednoducho nekupu-
jem to, na čo nemám. 
Mnohokrát sme ovlá-
daní citmi a emóciami 
a v dobrej vôli urobiť 
radosť si na seba pre-
vezmeme nové zaťažu-
júce záväzky. Napriek 
„skvelým” predvianoč-
ným akciám v obchodoch, ktoré ponú-
kajú extra zľavnené ceny (v skutočnosti 
sú cenovky len prepísané), je potrebné 
zachovať „chladnú hlavu”, porozmýšľať 
a rozhodnúť sa pre správnu alternatívu.

3. Nekupujte darček „na slepo”, 
ak si nie ste istí

Kúpiť niečo blízkemu tak, aby ho to 
skutočne potešilo a produkt či výrobok 
naozaj používal, je ťažká úloha. Je nutné 

sledovať jeho záľuby alebo prostredníc-
tvom rozhovorov zisťovať, čo by si asi 
prial pod stromček. V tomto prípade to 

môže byť hop alebo 
trop. Preto, ak si nie 
ste istí, čo danému člo-
veku kúpiť, opýtajte 
sa ho na rovinu. Ne-
bude to mať síce efekt 
prekvapenia, ale o to 
viac ho bude použí-

vať, kedže je preňho potrebný. Stanovte 
si sumu, ktorú hodláte minúť a násled-
ne si ju rozpočítajte na počet ľudí, kto-
rým chcete dary kúpiť. Zistíte, v akej 
cenovej kategórii darčeky hľadať. Tu je 
priam dôležité sa pozastaviť. Naozaj sa 
dnes dajú kúpiť rôzne darčeky, napríklad 

...pri nakupovaní by sMe 
neMali strácať

racionálne Myslenie.
jednoducho nekupujeM 

to, na čo neMáM.
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už každoročné klišovité ponožky, ale v 
zmodernizovanej podobe, čiže v rôznych 
farbách, s rôznymi vzormi či v pekných 
baleniach, ktoré vyčarujú úsmev aj bez 
toho, aby sa ich hodnota šplhala do vyso-
kých čísel. Nepresahujte zbytočne  sumu, 
ktorú máte na každý darček určenú.

4. Porovnajte si ceny v rôznych 
obchodoch

Porovnávanie môže priniesť naozaj 
zaujímavé výsledky a ušetrené eurá v 
peňazenke. Je jednoduchšie robiť to 
cez internetové „ešopy”, avšak dajme 
si tú námahu, aj keď sme v obchodnom 
centre, prejdime viacero ponúk a vy-
berme cenovo a kvalitatívne najlepšiu. 

Najkrajšie sviatky nie sú len o dar-
čekoch. Pôžičky sa už, či chceme alebo 
nie, v blízkej budúcnosti stanú súčasťou 
aj našich študentských bezstarostných 
životov. Pri mladíckej dravosti však ne-
zabudnime na to, že „pôžičkový kruh” 
sa nemusí zväčšiť o „člena” s názvom 
vianočné darčeky. Pretože nie je ľahké 
z neho vystúpiť a ak si nedáme pozor, 
nemilým darom sa pre nás môže veľ-
mi ľahko stať klopanie exekútora na 
dvere. Na druhej strane v prípade, že 
si niečo nemôžeme dovoliť, verím, že 
sa nájde, ešte špeciálne v predvianoč-
nom období niekto, kto bude ochotný 
podať  svoju „pomocnú ruku”. Ak však 
nemusíme, neviažme na seba finančnú 
záťaž, ktorá nás bude ťažiť niekoľko 
ďalších rokov. Preto chcem zdôrazniť, 
aby sme kupovali iba to, na čo skutočne 
máme a nerobili si zbytočné problémy.

Katarína Szalonová
foto internet
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začiatkoM roka 2017 obehla svet na 
prvý dojeM banálna správa o sMrti 
aMeričanky. tejto správe však veno-
vali pozornosť Médiá celého sveta. 
prečo? veď žena z nevady zoMrela 
„iba“ na „obyčajnú“ infekciu. avšak 
superbaktéria, ktorou bola žena na-
kazená, odolala všetkýM 26 druhoM 
použitých antibiotík a ženu nako-
niec zabila!

Choroby ako zápal 
pľúc, tuberkulóza či 
pooperačná infekcia 
ešte pred sto rokmi 
zabíjali tisícky ľudí 
denne. V roku 1943 
sa však Alexandrovi 
Flemingovi podarilo náhodne objaviť 
zázračný liek penicilín, vďaka ktoré-
mu získal Nobelovu cenu za medicínu. 
Onedlho pribúdali ďalšie antibiotiká a 
nastala éra antibiotík, ktoré pozmenili 
tvár modernej medicíny. Na bakteriálne 
infekcie sa dnes teda prestalo umierať. 
Toto pravidlo však nemusí platiť navždy. 

Infekcie zapríčinené rezistentnými 
baktériami zabijú už dnes v Európe 
ročne 25- tisíc ľudí a spôsobujú nákla-
dy na liečbu vo výške 900 miliónov eur.

Aj keď sú antibiotiká bezpochyby život 
zachraňujúcimi liekmi, ich nadužívanie, 
resp. nesprávne používanie vedie k ná-
rastu antibiotickej rezistencie. Baktérie 
sú rezistentné voči antibiotikám vtedy, 
keď určité antibiotiká stratia schopnosť 
ich usmrtiť, či zastaviť ich rast.  Aj keď 

antibiotická rezisten-
cia nepredstavuje nový 
problém, varovné je, 
že jej výskyt stúpa.

Najčastejšie fak-
tory, ktoré zaprí-

čiňujú vznik antibiotickej rezis-
tencie:
• neadekvátne začatie liečby,
• liečba antibiotikami aj pri infekci-
ách, ktoré nie sú spôsobené baktériami,
• liečba nedostatočnou dávkou antibio-
tík,
• príliš skorá zmena antibiotického 
liečiva za iné pri pretrvávaní ťažkostí,

• liečba jedným antibiotikom tam, kde 
je odporúčaná kombinovaná liečba,

• nedostatočná izolácia pa-

Zneužívané
dobro

slovensko patrí Medzi 
krajiny s najvyššou 

spotrebou antibiotík
v európe.
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cientov s rezistentnými kmeňmi,
• nízka preočkovanosť populácie.

Nemenej dôležitým, aj keď nevidi-
teľným problémom je aj používanie 
antibiotík v poľnohospodárstve. Rezis-
tencia voči antibiotikám sa v tomto prí-
pade rozvíja na základe konzumovania 
mäsa kurčiat, prasiat či kráv, ktoré v 
chove konzumovali tzv. „rastové“ anti-
biotiká. Používanie antibiotík v chove 

hospodárskych zvierat nie je totiž re-
gulované vo všetkých krajinách sveta!

Už v priebehu nasledujúcich 20 rokov 
môžu odolné baktérie zabíjať rovna-
ko ako rakovina  až 10 miliónov ľudí 
ročne a relatívne bežné chirurgické zá-
kroky sa môžu stať opäť, tak ako v ére 
pred antibiotikami, životu nebezpečné!

Zastaviť vývoj rezistentných baktérií 
a zachovať účinnosť existujúcich anti-
biotík dokáže len správny a zodpoved-
ný prístup všetkých z nás – lekárov aj 

pacientov. Alfou a omegou vyriešenia 
tohto problému je zodpovedné užíva-
nie antibiotík, ako aj opatrenia v lie-
kovej politike všetkých štátov sveta.

Zásady znižovania antibiotickej 
rezistencie:
• Pravidelné umývanie rúk, hlavne po 
kýchnutí alebo zakašľaní, skôr, než sa do-
tkneme nejakých predmetov alebo osôb.

• Ak je to možné, nechať sa voči 
danej infekcii vopred zaočkovať.
• Vždy používať antibiotiká len na le-
kársky predpis.
• Dodržiavať pokyny lekára, najmä tý-
kajúce sa dávkovania, resp. dĺžky liečby.
• Informovať sa u lekárnika, ako zlikvi-
dovať zvyšné lieky.

Otázka do ankety:
1. Ako často za posledných päť rokov, 
resp. kedy naposledy si bral/a antibiotiká 
a prečo?
2. Utekáš k lekárovi už s obyčajným 
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prechladnutím a očakávaš, že ti predpíše 
antibiotiká?
3. Užiješ celú dávku antibiotík, ktoré ti 
lekár predpíše?
4. Počul/a si o používaní antibiotík v 
poľnohospodárstve? Čo si o tom myslíš?
5. Čítaš si príbalový leták?
6. Ako likviduješ neužité lieky alebo 
lieky po exspirácii?

Po odpovede na naše anketové otáz-
ky sme si zašli k našim maturantom.

1. Najviac trikrát. Naposledy si už ani 
nepamätám. Bolo to kvôli vážnej infek-
cii dýchacích ciest.
2. Nie, ak už idem, poviem, že nechcem 
antibiotiká, ak to neohrozí moje zdravie.
3. Nie.
4. Áno a som značne znepokojený.
5. Áno.
6. Závisí to od typu lieku. Antibiotiká 
vraciam do lekárne, prírodné ,,bylinné 
extrakty“ väčšinou doberiem, prípadne, 
ak sú po exspirácii, vyhodím ich do ko-
munálneho odpadu.

Matej Rešetár

1. Naposledy som brala antibiotiká pred 
dvoma týždňami.
2. K lekárke sa veľmi neponáhľam, an-

tibiotiká nie sú nič pre mňa a práve kvôli 
tomu nechodím rada k lekárke.
3. Áno, snažím sa, no niekedy to nevyj-
de.
4. Nie, nepočula som o tom, ale môj ná-
zor by bol pravdepodobne negatívny.
5. Ak sú to lieky, ktoré nepoznám tak 
áno. Hlavne ma zaujíma, aké sú vedľaj-
šie účinky.
6. Väčšinou ich vrátim do lekárne.

Viky Onisková

1. Za posledných päť rokov som anti-
biotiká užívala asi šesťkrát. Bolo to kvôli 
tomu, že stále na jar a na jeseň ochoriem. 
Naposledy som antibiotiká užívala mi-
nulý rok na jar. Myslím, že kvôli angíne.
2. To určite nie. Najprv sa snažím vylie-
čiť sa sama bez liekov. Ak som na tom 
zle a nič mi nepomáha, vtedy navštívim 
lekára.
3. Ak už musím antibiotiká užívať, tak 
ich užívam tak, ako mi to predpísal lekár, 
aby som sa čo najskôr vyliečila.
4. Nie, nepočula som o tom.
5. Áno, čítam si príbalový leták, aby 
som sa dozvedela o negatívnych účin-
koch, ktoré lieky spôsobujú.
6. Stále sa ich snažím vrátiť do lekárne.

Zuzana Onofrejová

Matej

Viky O. Zuzana
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1. Približne pred rokom, pretože som 
mala nejakú infekciu, ktorá sa nevylieči-
la obyčajnými tabletkami.
2. Nie, snažím sa to preliečiť sama 
doma.
3. Áno, užijem celú dávku.
4. Áno, počula som. Myslím si, že je to 
zbytočné. V dnešnej dobe sa v poľnohos-
podárstve používajú dosť často antibioti-
ká, ktoré škodia nielen zvieratám, ale aj 
nášmu telu.
5. Niekedy si prečítam.
6. Ja ich nelikvidujem, rodičia kontrolu-
jú záruku, a keď už sú lieky po exspirá-
cii, tak ich vyhodia.

Kristína Lukáčová

1. Myslím, že iba raz, asi tak pred ro-
kom. Mala som nejaký zápal.
2. Nie, tomu sa snažím vyhýbať a lie-
čim sa doma najdlhšie ako to ide, pokiaľ 
to prejde, k lekárovi vôbec nejdem.
3. Určite áno, inak môžu organizmus 
poškodiť a sú neúčinné.
4. Áno, počula som. Myslím si, že to nie 
je dobré, sú z toho rôzne choroby a určite 
to vôbec nie je prirodzené.
5. Antibiotiká som doteraz brala veľmi 
málo, možno tak trikrát v mojom živote a 
čo si spomínam, tak som príbalový leták 

asi čítala.
6. Ja ich nelikvidujem, robia to rodičia, 
myslím, že ich vrátia späť do lekárne.

Ľudka Andiľová

1. Antibiotiká som brala naposledy mi-
nulý rok a predpísala mi ich obvodná le-
kárka. Mala som nádchu alebo chrípku. 
Pamätám si, že mi bolo príšerne zle - bo-
lelo ma brucho, točila sa mi hlava, išla 
mi prasknúť od bolesti, zvracala som.
2. Určite nie. Čítam mnoho článkov, kde 
sa dozvedám, aké sú antibiotiká škodlivé 
pre náš organizmus. S obyčajnou chríp-
kou určite neutekám k lekárovi. Doma to 
„istí“ horúci čaj a vypotenie sa.
3. Nie, neužívam. Ak sa cítim lepšie, 
antibiotiká prestanem brať. Neviem, či je 
to správne.
4. Nikdy som o tom nepočula.
5. Určite nie. Je príliš dlhý a je tam 
množstvo informácií, ktoré mi prídu buď 
zbytočné, alebo sa vždy opakujú. Väčši-
nou sú tam napísané dobre známe infor-
mácie.
6. Lieky uskladňujeme vo väčšej krabi-
ci. Triedime ich spoločne s mamkou raz 
ročne, vyhodením do koša.

Viky Vargová

Krisína Ľudka
Viky V.

Lucia Lišková
foto Z. Lipták, internet



44 

vidíme sa
poobede!“

„Maj sa,
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je ráno. zvonenie budíka či hlas MaMy nás zobú-
dza do nového dňa. posteľ je však veľMi dobrý 

priateľ, a tak je ťažké opustiť ju. čas uteká a My 
neMáMe na výber. rýchla ranná rutina, oblieka-
Me sa a odchádzaMe. pusa či krížik na čelo a so 
slovaMi na rozlúčku sa rozchádzaMe s očaká-

vaníM, že sa večer opäť stretneMe. ako by sMe sa 
ale cítili, keby sa naMi Milovaný človek na prahu 

dverí už nikdy neobjavil?
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Bežné ráno sa zmenilo na ma-
saker

Najrušnejšie dni v týždni bývajú pon-
delky. Ľudia sa po víkendoch vracajú 
do práce, deti a študenti sa ponáhľajú 
do školy a seniori zasa do obchodov do-
plniť spotrebované zásoby. Inak tomu 
nebolo ani v pondelkové ráno 30. ok-
tóbra 1978 v druhom najväčšom meste 
Slovenska v Košiciach. Vonku prevlá-
dalo sychravé počasie 
a zastávky MHD sa 
pomaly zapĺňali ces-
tujúcimi, ktorí roz-
hodne nechceli hneď 
v prvý deň meškať. 
Dopravné prostriedky 
premávali na svojich 
tradičných trasách, aby čo najrýchlejšie 
rozniesli všetkých nedočkavých obyva-
teľov. Ľudia, ktorí čakali na elektičku 
číslo 6 pri Novej nemocnici, nemohli 
tušiť, že nastupujú do „časovanej bom-
by”. Jazda sa niektorým stala  osudovou.

Odchod: 7.20 hod.
Električka číslo 6 premávala na trase 

Terasa – Námestie Maratónu mieru – Že-

lezničná stanica a späť. Vodička Marta 
Lileková nastúpila v ten deň do práce o 
4.47 hod. Podľa viacerých zdrojov nebo-
la vo svojej koži a riešila osobné problé-
my. Napriek tomu už mala za sebou jed-
nu rannú jazdu a blížila sa na svoj druhý 
okruh. Všetci Košičania vedia, že ak sa 
chcú zo Sídliska Terasa dostať k neďale-
kému amfiteátru, musia k nemu zísť dole 
kopcom. Nie je až taký strmý, no napriek 

tomu dlhý a  dá sa tam 
nabrať „slušná” rých-
losť.  Posledná zastáv-
ka pred klesaním je 
Nová nemocnica. Tam 
sa 30. októbra nahrnu-
lo do dvoch vozňov asi 
200 cestujúcich. Dve-

re sa zavreli, električka sa rozbehla. 
Cesta nenaberala žiadny zvláštny roz-
mer. Ľudia sa rozprávali, iní len pozerali 
von oknom a sledovali okolitú krajinu. 
Rozruch nastal až v strede kopca, kde 
sa im prestalo pozdávať zrýchľovanie. 
Ozvali sa prvé výkriky smerujúce na 
vodičku, aby ihneď spomalila. Tá však 
stroj nedokázala zastaviť. Nefungovali 
brzdy, alebo sa nesústredila plne na ve-

električka nabrala 
rýchlosť až 85 kM/h na 

rovnej časti a v pra-
votočivej zákrute sa 

vykoľajila. 
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denie? Ktorá verzia je pravdivá, nevie 
dnes povedať nik. Električka nabrala 
rýchlosť až 85 km/h na rovnej časti a 
v pravotočivej zákrute sa vykoľajila. 
Vozne sa vo veľkej rýchlosti prevrátili a 
šmýkali sa po ceste, až pokiaľ nenarazili 
do stromov. Následky boli katastrofálne.

9 mŕtvych a desiatky s doživot-
nými následkami

Najhoršie dopadli tí, ktorí sedeli na 
ľavej strane pri oknách. Električka sa 
prevrátila práve na tú stranu a pritlačení 
ľuďmi z opačnej strany 
sa nemali ako zachrá-
niť. Ich telá sa šúcha-
li po ceste cez rozbité 
okná, až kým nezastali. 
Šanca na prežitie bola 
minimálna. Okoloidúci, 
ktorí videli, čo sa stalo, 
rýchlo volali o pomoc. 
Sanitky boli bleskovo 
na mieste a zachraňovali 
tých, ktorým sa dalo po-
môcť. Nastal veľký cha-
os. Mnohí ľudia, ktorí sa 
o tragédii dozvedeli, išli 
hľadať svojich blízkych 
na miesto činu. Niekto-
rým trvalo aj hodiny, po-
kiaľ ich našli. V horšom 
prípade už bez známok života. Štyria z 
deviatich mŕtvych boli ešte tínedžeri. 
Najmladšia mala len 14 rokov a jej ro-
dičia dodnes nedokážu na osudový deň 
zabudnúť. Aj službukonajúci lekári si 
spomínajú na hrôzostrašné snímky, kto-
ré utkveli v ich pamäti. Zlomené panvy, 
rozmliaždené, odtrhnuté či rozdrvené 
končatiny, amputované ľavé ruky, pre-
tože s pravými sa väčšinou držali... Jed-
noducho, katastrofálne obrazy. Vraj aj 

vodička ešte poldňa po havárii žila, ale 
na následky poúrazového šoku zomrela. 

Neslávne výročie
Určite by bol každý rád, keby sa havá-

ria, ktorá nemá v histórii Košíc obdobu, 
ani nikdy nestala. Tohto roku uplynulo od 
„ jazdy smrti” 40 rokov. Zopár fotografií 
z čierneho dňa máme vďaka odvážne-
mu fotografovi Róbertovi Berenhautovi. 
Stihol urobiť pár záberov a potom už na 
scénu nastúpili esembáci. Tí spis z havá-
rie neskôr skartovali a za príčinu určili 

zlyhanie ľudského faktora. Chyba bŕzd 
neprichádzala do úvahy. Bolo potrebné 
rýchlo „upratať” dôkazy. Smutné je, že 
DPMK sa dodnes ani jednej z postihnu-
tých rodín neospravedlnil, ani nevyjadril 
sústrasť. Od hrozivého dňa musia vodiči 
električiek na kopci vozidlá úplne zasta-
viť. Ak sa budeme viezť v električke na 
tejto trase, spomeňme si na tých, ktorí 
tam prežili svoje posledné chvíle a ver-
me, že skutočná pravda raz vyjde najavo.

Katarína Szalonová
foto internet
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Žijem v krajine, kde je všetko z plastu. 
Plast mám okolo seba od rána až do ve-
čera. Všade, kde sa pozriem, samý plast.

Ráno rozospatá vchádzam do kuchy-
ne, kde z plastového rádia počúvam 
ranné správy. K vianočke si do pohára 
nalejem z plastovej fľaše mlieko. Presú-
vam sa do kúpeľne. Do ruky beriem žltú 
plastovú kefku a z plastového obalu sa 
pokúšam vytlačiť posledný kúsok zub-
nej pasty. Plastovým hrebeňom si roz-
češem svoje neposlušné strapaté vlasy.

Aby som šesť hodín v škole nebo-
la o hlade a o smäde, nesmiem si za-
budnúť desiatu zabalenú v igelitovom 
vrecúšku a čaj v plastovej fľaši. V ško-
le píšem svojím obľúbeným perom z 
priehľadného ružového plastu. Na ma-
tematike používam uhlomer a troju-
holník s ryskou, samozrejme, z plastu. 

A nesmiem zabudnúť ani na okuliare, 
ktoré sa len prednedávnom stali súčas-
ťou môjho každodenného života. Rám 
môjho nového módneho doplnku sa, 
samozrejme, nevyhol plastovej výrobe. 
Cestou domov sem-tam vidím na zemi 
pohodený igelitový obal z keksíka. 
Dvíham ho a vhadzujem do plastové-
ho koša. Doma otvorím plastové okno 
a vidím, ako strom pred naším vežia-
kom ešte stále zápasí s veľkým igeli-
tom, ktorý sa minule počas veterného 
dňa zamotal okolo konára. Veje ako 
zástava. Ktovie, ako ešte dlho to potr-
vá, možno až do konca sveta. Večer sa 
znovu stretávam so zubnou kefkou. Una-
vená po celom dni si líham a hlava mi 
dopadá na mäkký polyesterový vankúš.

Ešte šťastie, že bozk na dobrú noc 
od mojej mamy a sen, ktorý mi za-
tvára unavené viečka, nie sú plastové.

Lucia Lišková
foto internet

Žijem
v plastovej krajine
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Aj keď prvoradou úlohou každého štu-
denta je učiť sa, občas túžba po vlast-
ných peniazoch zvíťazí. S narastajúcimi 
životnými nákladmi mnoho študentov 
popri škole pracu-
je. Niektorí študenti 
vnímajú toto životné 
obdobie ako obdobie 
svojho rozvoja. Aj ja 
som počas svojho štú-
dia na gymnáziu prešla 
viacerými pracovnými pozíciami. Istý 
čas som pracovala v bare ako čašníčka 
a barmanka. Táto práca mi nepriniesla 
len niekoľko eur do vrecka, ale aj nové 

skúsenosti. Zúčastnila som sa rôznych 
školení, ochutnávok či vinobraní, a preto 
sa s vami chcem aspoň sčasti podeliť o 
niektoré moje vedomosti o slovenskom 

víne. Mnoho ľudí totiž 
ani nevie, aký poklad 
skrýva Slovensko. 

Víno je podľa de-
finície: „alkoholický 
nápoj, ktorý sa vyrá-

ba alkoholickým kvasením vylisovanej 
šťavy z bobúľ viniča hroznorodého“. 
Víno je však viac ako definícia. Je naj-
starším kultúrnym nápojom vhodným 

„In vino veritas“

slovensko je znáMe nielen autoMobilovýM prieMys-
loM, konzuMoM alkoholu či bryndzou... patrí aj Me-
dzi špičkových výrobcov kvalitného vína. svedčia o 
toM aj Mnohé ocenenia z celosvetových súťaží, ktoré 
slovenské vína získali.

viete, čo spôsobuje 
bolesť hlavy na druhý 

deň po noci s fľašou 
(či dvoMa) vína?
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„In vino veritas“

nielen pre ženy, ale aj pre pánov. Patrí 
medzi alkoholické nápoje spoločen-
sky úplne akceptované a niet sa čomu 
čudovať, veď ho nájdeme aj v kostole.

Viete, čo spôsobuje bolesť hlavy na 
druhý deň po noci s fľašou (či dvoma) 
vína? Síra! SO2 sa používa na úpravu 
vín. Samozrejme, tieto úpravy vo väč-
šom množstve využívajú vinárstva za-
merané na kvantitu, nie na kvalitu. Ak 

sa však budete držať  rodinných vinár-
stiev s poctivou remeselnou výrobou, 
garantujem vám, že na druhý deň sa 
zobudíte, ako keby sa „nechumelilo“!

Mýtus alebo pravda?
S vínom súvisia rôzne, často nepravdi-

vé „fakty“, ktorým ľudia veria a vytvára-
jú si tak zlý obraz o kvalite daného vína.

1. „Ak víno nemá korok, nemô-
že byť kvalitné!“

Mnoho „expertov“ na víno si nevie 

zahryznúť do jazyka a túto svoju zna-
losť musí dať okoliu jednoznačne naja-
vo. V skutočnosti je to v dnešnej dobe 
skôr kozmetický doplnok a záleží len 
na výrobcoch vína, či si zvolia korko-
vú zátku alebo uzatvárateľný vrchnák. 
Dôvodom častejšieho využitia uzatvá-
rateľného vrchnáka je, že korok kvalitu 
vína znehodnocuje. Korok sa buď často 
nadrobí pri nesprávnom otváraní alebo 
pri príliš dlhej archivácii a vo víne tak 

plávajú jeho kúsky, alebo zanechá akú-
si „korkovú chuť“. Netreba však za-
búdať, že korková zátka dovoľuje vínu 
dýchať, plastový vrchnák túto vlast-
nosť, bohužiaľ, nemá. Práve to je jeden 
z hlavných faktorov,  prečo sa stále ak-
tívne používa klasická korková zátka.

2. Hrúbka a hĺbka
Ľudia si často myslia, že čím hlbšia je 

priehlbina na dne fľaše (zápichové dno), 
tým je víno kvalitnejšie. Nie je to vôbec 
pravidlo, rovnako ako kvalita vína nesú-
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visí s hrúbkou skla. Tieto dva faktory sa 
musia dodržiavať pri šumivých vínach z 
praktického hľadiska, aby sklo vydržalo 
tlak, ktorý je vo vnútri fľaše (tento tlak je 
trikrát vyšší ako v bežných automobilo-
vých pneumatikách). Pri tichých vínach 
je to však skôr záležitosť imidžu a dizaj-
nu fľaše, nie funkčnosti a kvality obsahu. 
     Takáto priehlbina na dne fľaše sa 
môže ešte využívať aj pri archívnych 
červených vínach. Rokmi sa vo víne usá-
dzajú rôzne sedimenty, vypuknuté dno 
fľaše zabraňuje usádzaniu kal celoploš-
ne, usádza sa iba po bokoch fľaše na dne.

3. „Najlepšie vína sú drahé 
vína!“

Pravdou je, že je to naozaj niekedy 
tak. Cenu vína však ovplyvňujú aj iné 
faktory, ako je jeho kvalita. Miesto pô-
vodu, imidž, náklady spojené s marketin-
gom…to všetko môže zvýšiť jeho cenu, 
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neprihliadajúc na kvalitu spracovania. 
Slovensko ľuďom ponúka naozaj 

kvalitné a chutné vína za pomerne 
nízku cenu. Ak máme hovoriť v čís-
lach, tak garantujem, že cena nepôj-
de často vyššie ako 15 eur za fľašu. 
Myslím si, že za taký gastronomický 
zážitok sa oplatí dať pár eur naviac.

Pamätajte však na to, že vína pochá-
dzajúce z rodinných vinárstiev nekúpite 
len tak v akcii v hocakom veľkoobchode. 
Naopak, je to skôr akási honba za pokla-
dom. Je len málo obchodov, kde nájde-
te to najlepšie zo Slovenska, no vďaka 
21. storočiu si môžete fľašu vína zakú-
piť aj v pohodlí domova cez e-shopy.

Povráva sa, že niektoré vinárstva na 
Slovensku si dovážajú víno, naprí-
klad z Talianska a ďalej ho len upra-
vujú, fľaškujú a označujú slovenský-
mi etiketami. Bežná ročná výroba 
slovenských rodinných vinárstiev je 
okolo 40 000 až 50 000 fliaš ročne.

O víne by sa dalo písať veľa. Dala by 
sa o ňom napísať možno aj kniha, nie 

iba článok. „Od toho, kto dnes dosia-
hol isté spoločenské postavenie, sa 

akosi automaticky očakáva, že sa vyzná 
aj vo víne,“ tvrdí nemecký sommelier a 
inak aj majster sveta v tejto disciplíne 
Marcus del Monego. Byť znalcom vína 
je módne, no nič však netreba preháňať.

Patrícia Petrušová
foto P. Petrušová, internet
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celosvetovo uznávaný v hokejovoM 
svete, spoľahlivý, skvelý, ľudský a 
nápoMocný na ľade aj MiMo neho. 
vzorový obranca, ktorého by chcel 
Mať snáď každý jeden tíM. napriek 
popularite však dokáže „skloniť 
hlavu” a poMôcť aj inýM. nie je níM 
nik iný, ako v nhl hovoria „zdeno 
čara”, alebo po našoM zdeno chára. 

Hard work beats talent
Starší výrok hovorí: „Tvrdá práca po-

koruje talent.“ Niekedy to tak naozaj 
môže byť a čo viac, pre trenčianskeho 
rodáka, spočiatku malého chlapca so 
snami, začal tento výrok už v pomerne 
skorom veku platiť dvojnásobne. Chcel 
byť hokejista. No nielen hocijaký, ale 
dobrý, úspešný a prospešný pre tím. 
Svoje pôsobenie začal v rodnom klube 
Dukla Trenčín celkom neskoro až ako 
štvrták na základnej škole. Ako rástol, 
a rástol naozaj rýchlo, tréneri v ňom 

prestávali vidieť budúceho hokejistu, 
skôr mu predpovedali kariéru basket-
balistu. Dali mu to aj patrične najavo, 
keď sa nedostal ani do prvého junior-
ského tímu Dukly. Šťastím však bolo, 
že nie každý sa mu „otočil chrbtom”. 
Našli sa aj takí, ktorí mu podali „po-
mocnú ruku” a vďaka nim má dnes Slo-
vensko takého výnimočného hokejistu.

Húževnatosť „zavrela” pochy-
bovačom ústa

„Je neobratný a zavalitý, hokej nik-
dy hrať nebude...” Podobným vetám sa 
teraz kapitán Bostonu môže pokojne 
smiať. Ani po neúspechu v Dukle sa ako 
tínedžer nevzdal. Svoju kariéru neza-
vrhol a odišiel do Sparty Praha. Odtiaľ 
po roku išiel skúsiť šťastie do jeho vy-
snívanej najlepšej hokejovej ligy sveta 
- NHL. Úspech nenechal na seba dlho 
čakať, keď ho v treťom kole z 56. mies-
ta draftoval klub New York Islanders. 

Z
BIG
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Chára tak začal svoju „cestu” najskôr 
na hráčskej farme a neskôr sa vypra-
coval až do základného kádra tímu. Po 
štyroch rokoch nabral iný smer, keď vy-
menil klub za Ottawu Senators. Potom 
odišiel na rok hrať do Švédska. V NHL 
ale nepovedal „posledné slovo”, preto 
sa vrátil a uzavrel kontrakt s tretím zá-
morským tímom v jeho kariére, s Boston 
Bruins. Tam sa jeho kariéra a potenciál 
rozvinuli najviac, keď bol menovaný 
za kapitána mužstva. Stal sa tak tretím 
Slovákom, ktorý takúto „hodnosť” nosí.

Slovenský obor
206 centimetrov a 113 kilogramov 

urobilo zo slovenského „junáka” prav-
depodobne najvyššieho hráča NHL vô-
bec. Určite by od neho nikto nechcel 
„schytať” ani strknutie a nie to ešte úder. 
V hokeji sa však vyznamenal hlavne 
svojou zodpovednou hrou. Viackrát bol 
nominovaný na výhru James Norris Me-

morial Trophy pre najlepšieho obrancu 
sezóny. V roku 2009 sa mu ju aj konečne 
podarilo vyhrať. Bol účastníkom štyroch 
zápasov All Stars NHL (vybraní najlepší 
hráči), kde nastavil rekord v najtvrdšej 
strele – až 175 km/h a drží ho dodnes. 
Najväčšie ocenenie však získal, keď 
svoj tím priviedol v roku 2011 k výhre 
Stanley cupu. Úctyhodne reprezentoval 
Slovensko na majstrovstvách sveta, na 
olympiádach či na svetových pohároch. 
Možno najviac rezonujúca je striebor-
ná medaila z MS 2012 v Helsinkách.

Prečo #33? 
Zdena Cháru som vybrala ako veľmi 

dobrý príklad pre nás, študentov, ale aj 
pre hocikoho, kto potrebuje motivá-
ciu do života. Sny si môžeme vysniť, 
avšak, ak ich chceme „pretaviť” do re-
ality, musíme pre ne niečo obetovať. 
Úspechy neprídu z ničoho, ale z niečo-
ho. A to niečo môže byť práve vôľa a 
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vytrvalosť. Samozrejme, ani Chára sa 
nestal uznávaným „za týždeň“, preto je 
potrebná aj obrovská dávka trpezlivosti. 
A tak vás, milí čitatelia, povzbudzujem, 
choďte si za svojím snom a verím, že si 
raz spoločne povieme: „Stálo to za to.”

Zdena Cháru som prostredníctvom 
sociálnych sietí kontaktovala a po-
prosila ho o pár viet, ktoré by odkázal 
študentom ako motiváciu. Som veľ-
mi rada, že sa to podarilo. Už to, že 
si moju správu nielen prečítal, ale vo 
svojom nabitom programe mi stihol 
aj odpísať, hovorí o jeho charaktere. 

Zaujímavosti
• Zdeno je otcom troch detí: má dcéru 
Elliz Victoriu a dvojčatá – chlapcov 
Bena a Zacka

• Nedávno prešiel na 
vegánsku stravu, čiže 
konzumuje len rast-
linné produkty. 
Poveda l , 

že ho k tomu podnietila literatúra a cíti 
sa vo svojom tele lepšie, čo mu pomá-
ha aj pri jeho hokejových výkonoch.

• S vekom 41 rokov je druhým najstar-
ším aktívne hrajúcim hráčom v NHL. 
Na počudovanie má každý zápas po-
riadne „nádielky” minút ako mladík.

• Keď bol tínedžer, jeden rok vyrástol 
až o 20 centimentrov.

Katarína Szalonová
foto internet
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„Tichý zabijak” či „Šarky“, tak prezý-
vali topolčianskeho rodáka, dlhoročného 
kapitána slovenskej  hokejovej repre-
zentácie, muža s číslom 18, Miroslava 
Šatana. Myslím, že ak sa spomenie jeho 
meno, aj nefanúšik hokeja vie, o koho 
ide. Samozrejme, má to aj svoje odô-
vodnenie. Jeho osobnosť je spojená s 
desiatkami ocenení a výhier. „Mal prsty” 
vo všetkých štyroch medailách z maj-
strovstiev sveta, priniesol na Slovensko 
Stanley cup a trikrát po sebe získal cenu 
Zlatý puk. Avšak aj tak slávnej kariére 
musel prísť raz koniec. Koniec v podo-
be naozaj veľkého „hokejového divadla“ 

pred očami vypredaného štadióna. 18. 
decembra o 18.00 hodine sa s #18 aj s ne-
zabudnuteľným Višňovským, Bondrom, 
Lašákom, Handzušom a mnohými ďal-
šími postavil na ľad, aby sa exibičným 
zápasom poďakoval a rozlúčil s fanúšik-
mi a s priateľmi. Stretnutie malo naozaj 
veľký náboj. Ba čo viac, charitatívny 
zámer ho urobil ešte krajším a význam-
nejším. Výťažok poputoval na podporu 
mladým začínajúcim hokejistom vo fi-
nančnej tiesni. Ostáva už len povedať: „ 
Zbohom Šarky” a dúfať, že budeme mať 
ešte veľa takých zanietených talentova-
ných hokejistov, akým bol Miro Šatan.

ŠARKY, ĎAKUJEME!

Katarína Szalonová
foto internet
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Určite ste už počuli, že dospelý člo-
vek by mal spať sedem až osem hodín 
každý deň. Žiaľ, nie vždy sa nám to 
podarí. Človek mieni, Pán Boh mení. 
Tínedžer by mal spať osem až deväť 
hodín a dieťa vo veku od šesť do desať 
rokov približne deväť až desať hodín.

Možno ste si doteraz mysleli, že spá-
nok je iba sladké ničnerobenie a vypnu-
tie mozgu, no opak je pravdou. Počas 
spánku vo vašom tele prebiehajú spán-
kové cykly a práve to, v akom štádiu sa 
zobudíte, ovplyvní, ako sa ráno budete 

cítiť. V prípade spánkového cyklu  do-
chádza k striedaniu NON-REM fázy a 
REM fázy a každá perióda má určitý 
čas. Takže, keď si ľahnete do postele, do-
stávate sa do prvého štádia spánku, kto-
ré trvá približne desať minút. Môže sa 
vám zdať, že padáte, ľahko sa zobudíte 
hoci aj na tichší zvuk. Nasleduje druhé 
štádium, v ktorom dochádza k celkové-
mu upokojeniu organizmu a svalov. a 
prechadzáte do fázy hlbokého spánku. 
Po tretej fáze sa vraciate späť do druhej. 
Potom prichádza takzvané REM štádium 
(Rapid Eye Movement) a ako tento ná-

AKO
PREŽIŤ

spánok - činnosť, ktorú všetci 
MilujeMe. stav organizMu, ktorý 
je nevyhnutný pre jeho celkové 
fungovanie. počas neho dochádza k 
regenerácii a oddychu. ak človek 
nespí, je unavený, Menej kreatívny, 
fyzicky slabší, viac náladový... áno, 
spánok je veľMi dôležitý pre nervovú 
sústavu a jej regeneráciu. netreba 
to s níM však preháňať. a pravdou je, 
že i keď spánkoM zabijeMe 1/3 života, 
nevieMe o ňoM skoro nič.



59

zov naznačuje, v tejto fáze rapídne 
rýchlo hýbete očami. Je špeciálna 
práve preto, že počas nej sa vám sní-
vajú sny. Po tomto štádiu sa znova 
dostávate do druhého štádia a celý 
cyklus sa opakuje. A práve tento 
moment je ten správny na prebude-
nie. Keďže jeden cyklus trvá jeden a 
pol hodiny, mali by ste spať šesť, se-
dem a pol alebo deväť hodín. Naše 
telo má rado pravidelnosť a to najmä 
pri spánku. Ak nechcete mať prob-
lémy, mali by ste chodiť spávať aj 
vstávať v tom istom čase každý deň. 

Tajomstvo ľahšieho vstávania 
spočíva v správnom načasovaní. 
Dôležité je NEODKLADAŤ BU-
DÍK. Je to jedna z najhorších vecí, 
akú môžete ohľadom spánku uro-
biť. Ak vám to pomôže, položte si 
budík na druhú stranu izby, aby vás 
to donútilo vstať. Ak vám  ráno za-
zvoní budík, je to pre váš mozog 
veľmi neprirodzené, keďže on by 
chcel spať ďalej. Celý váš spánko-
vý cyklus sa naruší. Pointou však 
je, že ak odložíte budík, celý cyklus 
sa začne odznova. A po každom od-
ložení ste stále viac a viac unavení 
a vyzeráte ako chodiaca mŕtvola.

Alexandra Voláková
foto internet
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JEDEN Z NÁS
Príbeh o Nórsku

Ľudský život je nevyspytateľný. Kaž-
dý z nás by si možno prial narodiť sa 
do ideálnej rodiny, vyrastať s podporou 
rodičov, nájsť si dobre platenú prácu, 
žiť bezproblémovo a nakoniec v pokoji 
zomrieť. Tak to však vždy nie je. Niekedy 
sa stanú určité veci, ktoré nenájdu v hlave 
človeka vysvetlenie. Inak to nebolo ani 
v najčernejšom dni novodobej histórie a 
histórie Nórska, keď prišlo oznámenie 
desiatkam rodín, že navždy stratili svoje 
milované deti, priateľov, kolegov či zná-
mych. Príčina? Anders Behring Breivik.

Z tehotenstva sa zo začiatku tešila, 
po mesiaci či dvoch ju však premohli 

pochybnosti a dieťa už nechcela. 
Otravný, myslela si nastávajúca mat-
ka. Hovorievala: „Podľa mňa ma 
kope naschvál, aby ma trápil.” 
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Wenche Breiviková napokon porodila 
svoje druhé dieťa. Chlapec dostal meno 
Anders. Depresie a bitky z jej raného 
detstva a z tínedžerských rokov ju však 
natoľko poznačili, že čím bol chlapec 
väčší, tým menej zvládala jeho výchovu. 
Bola naňho sama, keďže otec, Jens Brei-
vik, veľa pracoval a po roku sa jeho man-
želstvo s Wenche rozpadlo. Potom sa to 
na ňu začalo hrnúť: so-
ciálny úrad, náhradná 
starostlivosť, náhradný 
domov... Zmeny ná-
lad a zodpovednosť za 
deti jej ruinovali život. 
Jednoducho to nezvlá-
dala, no keď aj po vy-
šetreniach sa u Andersa 
a jeho sestry nenašli 
žiadne mimoriadne zá-
važné dôvody, ostali 
v starostlivosti matky.

World of Warcraft 
je jedna z najnávy-
kovejších hier na 
svete práve preto, 
že je vybudovaná 
sociálne. Každou minútou, ktorú 
stráviš mimo hry, brzdíš ostatných.

Anders rástol a začala sa rozvíjať jeho 
osobnosť. Považovali ho za šikovného 
a bystrého študenta. Mal veľa plánov, 
ale neúspechy či mladícka roztopaš-
nosť mu ich zabránili uskutočniť. Jeho 
„sprejérska kariéra” ho navždy „odlúči-
la” od vlastného otca a viackrát rozbeh-
nutý, no napokon zavrhnutý biznis ho 
demotivoval natoľko, že v dvadsiatich 
siedmich rokoch si sadol za počítač a 
zavrel sa do izby. Jeho jedinou moti-
váciou sa stala hra. Hral neustále, led-
va vychádzal z izby. Matka sa o neho 

strachovala, veď jeho kamaráti už mali 
svoje rodiny a žili samostatne. Anders 
jej však vravel: „Dočasne.” Sedel tam 
päť rokov. Päť rokov pred obrazovkou.

„Strana práce zničila našu kraji-
nu. Feminizovala štát a zmenila ho 
na matriarchát. Navyše znemožni-
la ľuďom zbohatnúť,“ vyhlasoval. 

Wenche sa občas bála vrátiť do-
mov. Synova nálada sa začala prud-
ko meniť, niekedy vybuchol kvô-
li drobnostiam, alebo bol úplne 
neprítomný, mĺkvy a namosúrený.

Pohľad tridsaťročného Andersa na svet 
bol iný. Jeho priority sa zmenili. Hra 
bola takmer minulosťou, oveľa dôleži-
tejším sa stalo písanie knihy. Opisoval v 
nej vzhľad zmenenej islamizovanej Eu-
rópy a pripísal aj „návod” jeho budúcim 
potenciálnym nasledovateľom, ako celú 
situáciu zastaviť. Samozrejme, neostal 
len pri teórii a prázdnych slovách. Po-
treboval dobre premyslený plán, ktorý 
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cecilie herlovsen (17), zo sarpsbor-
gu, sa ukryla na južnej časti ostro-
va s najlepšou kaMarátkou andrine, 
ktorá neskôr zoMrela. cecilie 
bola postrelená do ruky, raMena, 
a brady. posledný náboj zastavil jej 
zub Múdrosti. ruka však Musela byť 
aMputovaná.
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by mu zabezpečil čo najrýchlejšiu lik-
vidáciu „kultúrnych marxistov”. Začal s 
objednávaním materiálu a rôznych zbra-
ní s doplnkami. Jeho mama však čoraz 
viac dobiedzala, a keďže musel ostať v 
tajnosti, kúpil si farmu. Najlepšie miesto 
na tichú, takmer nikým nerušenú prácu. 
Wenche sa uspokojila, že syn sa koneč-
ne stavia na „vlastné nohy”, avšak ani vo 
sne by jej nenapadlo, čo bol jeho skutoč-
ný dôvod. Naplánovať teroristický útok.

Zopár dievčat si blížiaceho sa poli-
cajta nakoniec všimlo. „Ach, polícia! 
Polícia! Pomôžte nám, pomôžte nám!” 
Pokojne k nim podišiel. „Kto z vás 
potrebuje pomoc?”opýtal sa. Prišiel 
až úplne k nim. Potom začal strieľať. 

22. júla 2011 sa Anders po dlhých me-
siacoch príprav odhodlal splniť (ako to 
hovoril) svoje „životné poslanie”. Naj-
skôr odpálil bombu vo vládnej budove 
v Osle, čím omráčil krajinu, ktorá na 
to nebola absolútne vôbec pripravená. 
Pomalá mobilizácia záchranných a bez-
pečnostných jednotiek mu umožnila, aby 
utiekol z mesta a pokračoval uskutočniť 
druhý teroristický útok na ostrove Utoya, 
kde sa práve konal letný pobyt mládež-
níckej organizácie Nórskej strany prá-
ce. V prestrojení policajnej hliadky ho 
preplavili na druhý kraj. Počuli o útoku, 
tak si mysleli, že štát poslal ochranu. 
Tam však začal 72 minútový masaker. 
Niektorí mali len štrnásť či pätnásť ro-
kov, avšak ich osudy skončili prestrele-
né guľkami. 69 mŕtvych a takmer 100 
ranených  hovorí za všetko. Kde bola 
tak dlho polícia? Ako to, že nereagovali 
ani na to, keď im sám Breivick zavolal a 
vzdal sa? Do ich príchodu zabíjal v prie-
mere jedného človeka za minútu. Koľko 
z nich by ešte medzi nami bolo dnes...

Ďalšia „Absyntovka” v podaní skve-
lej švédskej spisovateľky Åsne Seier-
stad sa vnorila do najväčšej tragédie 
nórskych dejín. Detailne opísala ži-
vot Andersa Breivika prepletený prí-
behmi jeho obetí, ktoré určite hlboko 
zasiahnu každého čitateľa. Podnieti 

nás zamyslieť sa, aká je výchova a 
starostlivosť o deti dôležitá. Jedno-
ducho, potrebujú len pozornosť a 
lásku, čo Breivikovi chýbalo. Preto 
nik z nás nemôže v žiadnom prípa-
de dopustiť, aby sa niečo podobné 
niekedy v budúcnosti opakovalo.

Katarína Szalonová
foto internet
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   Múdre knihy hovoria, že kultúra zna-
mená „súhrn výsledkov tvorivej činnosti 
ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti”. Kul-
túr je na celom svete skutočne mnoho, 
niektoré sú na tom lepšie, iné horšie. Kam 
však speje tá naša slovenská a európska?

 Kde oko dovidí, všade vidno samý 
globalizmus, útlak tunajších tradícií, 
či dokonca nechuť praktizovať veci 
tak, ako to robili naše staré matere. Na 
tom by nebolo ani nič zlé, ale robiť to 
len preto, aby sme boli viac „otvorení 
a rozhľadení”, nedáva absolútne žiadny 
zmysel. Mám pocit, akoby sa istí ľudia 
dohodli, že odkopnú našu kultúru na 
hnojisko a cez zadné vrátka postupne 
púšťajú všetko, čo nie je naše. Takto sa 
ľahko docieli to, že naše mladšie gene-
rácie už ani nebudú vedieť, čo je naše.
U nás na Slovensku je tento vplyv zatiaľ,  
našťastie, nepatrný, ale treba sa pripra-
viť aj na horšie. Zdá sa, že čím viac na 

východ, tým viac zdravého sedliackeho 
rozumu. Skutočne, veď na Slovensku 
sa ešte môžeme popýšiť bryndzový-
mi haluškami alebo si zaspievať ľu-
dovku bez akejkoľvek ujmy na so-
ciálnom postavení či, nedajbože, na 
zdraví. Nie ako v severskom Švédsku, 
kde „brilantný“ pán premiér tvrdí: „Zo 
Švédska pochádza len barbarstvo...”

  Tak či onak, aj u nás to už nie je to, 
čo kedysi. Kresťanskú náuku o nedot-
knuteľnosti života niektorí vymieňa-
jú za „slobodné rozhodnutie ženy o 
svojom tele”. Aj napriek našej demo-
graficky bledej budúcnosti niektorí ne-
dbajú na zväzok muža a ženy, ale ako 
prvotriedni rozkošníci idú na „pride” 
pochod. Dúfam, že si títo ľudia uvedo-
mujú, čo sa s civilizáciami v takomto 
kultúrnom úpadku deje. Netreba hľadať 
ďaleko, jedna taká mala sídlo v Ríme.

Matej Rešetár
foto internet

KULTÚRA

KAM SPEJE
NAŠA?
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Gardošiny

p.uč. Martončíková: „Štvrtáci, veď tie kvety v 
triede už ledva žijú.”
Viky V.: „My máme kvety?”

p. uč. Čižmárová: „Zistite, kedy sa používa 
slovo magistra a kedy magisterka.”
Miro: „Dáme magistrála a nemáme problém.”

p. kaplán: „Boli sme včera na trhoch na víno. 
Sklamali ma, lebo bolo zriedené.”
Matej: „Veď to je hriech.”

p. uč. Košco: „Vyskúšame sa. Kde je Casablan-
ca?”
Edit: „ No, dakde tam, v Slanských vrchoch, 
myslím.”

Matúš M. cez prestávku: „Fuj, Matej, smrdíš 
jak rukola.”

p. uč. Martončíková: „Ako sa vo filozofii na-
zýva moderná doba?”
Viky O.: „Skaza.”

p.uč. Vavrová: „Bieda, bieda, bieda.”
Miro: „To je naša trieda.”

redakčná rada
foto archív GKM






