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Nenechajte si ujsť
Ukáž, čo v tebe je
Na hodinkách svietilo 21.00 a les sa za-
halil do neopísateľnej tmy. Sami štyria 
uprostred lesa. Báli sme sa? Samozrej-
me. S „čelovkami“ na hlave, rukami ob-
jímajúc rukoväte nožov sme sa brodili le-
som a vymýšľali, akú taktiku použijeme 
na útočiaceho medveďa...
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My sme tu doma!
My, odsúdenci z opačného kraja republiky, 
sme to však videli tak, že: „...kedz maju bavic 
na vychodze, ta budu bavic na vychodze.“
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Na koberčeku
Ak niečo robiA spolu hoci len dvAjA 
ľudiA, nejde všetko hneď podľA ich 
predstáv. A čo povedAť pri piAtich 
zložkách, desiAtkAch zAmestnAn-
cov A stovkách žiAkov? opäť sme sA 
rozhodli prísť problémom nA koreň 
miesto slepého kritizovAniA. nA tieto 
muchy v zložitom systéme nAšej 
školy sme sA pozreli s nAšou pAni 
riAditeľkou.

Naše gymnázium spolupracuje s fir-
mou NESS Košice. V Košiciach je po-
merne veľa rôznych IT firiem, prečo 
ste sa rozhodli pre túto firmu a nie na-
príklad pre T-Systems Slovakia alebo 
GlobalLogic?

Vízia o spolupráci s nejakou IT firmou 
sa začala „rodiť“ zhruba pred štyrmi - 
piatimi rokmi. Uvažovali sme nad tým, 

že ku všeobecnému gymnazi-
álnemu vzdelaniu by sme radi 
študentom ponúkli niečo viac. 
Svet počítačov sa rýchlo posú-
va dopredu a firmy potrebujú a 
hľadajú aj stredoškolské sily. 
Jednak do pracovnej sféry, ale 
aj do svojich akadémií. Mnohí  
študenti prejavovali záujem zís-
kať viac poznatkov a skúseností 
v oblastiach, ako je tvorba we-
bových stránok, programovanie 
aplikácií či programovanie v 
rôznych jazykoch (ako je C#, 
Java, Pascal). Uvedené spôso-
bilosti nie sú náplňou predmetu 
informatiky na strednej škole 
a ani sa to nedá stihnúť pri do-
tácii jednej hodiny informatiky 
týždenne.Vychádzajúc z týchto 
úvah sme začali hľadať mož-
nosti na spoluprácu s niektorou 
IT firmou v Košiciach. Úprimne 
povedané, hľadali sme kontakty, 
ako sa dostať k ľuďom z vede-
nia týchto firiem a požiadať ich 
o spoluprácu. Najúspešnejší sme 
boli vo firme NESS Košice, kto-
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rá nám uvoľnila dvoch informatikov z 
praxe na dve hodiny týždenne. Boli sme 
úspešní aj vo firme T-Systems Slova-
kia, ktorá nám poskytla 20 notebookov.

Ak už spomínate notebooky. Je podľa 
vás vybavenie našej počítačovej učeb-
ne v súčasnosti dostačujúce?
  

Musím priznať, že úroveň materiál-
no-technického vybavenia počítačovej 
učebne by mohla byť lepšia. Počítače, 
ktoré sme dostali z firmy T-Systems pred 
dvoma rokmi, neboli nové, ale spĺňali 

potreby vyučovacieho procesu. Nakoľko 
vývoj v IT sfére je veľmi rýchly a v škol-
stve sa s ním ťažko drží krok, potreba 
nových zariadení je aktuálna. Stále hľa-
dáme nové možnosti na nové vybavenie 
učebne informatiky. Sledujeme projekto-
vé výzvy a obrátili sme sa so žiadosťou 
aj na zahraničné firmy. Verím, že budeme 
vedieť postupne dokúpiť nové počítače a 
kráčať s dobou. Snažíme sa pripravovať 
absolventov pre prax, nie pre úrad práce.

Ďakujeme za rozhovor.

redakčná rada
foto M. Stahovec
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poznáte to. niekedy dáme do svojej 
práce všetko v rámci svojich mož-
ností, no nAkoniec to  nestAčí preto, 
lebo niekto má tento rámec širší. Ak 
nám to všAk nezAtemní oči, všimneme 
si, že niektorí tieto možnosti Ani len 
nemAjú. 

Ani tohtoročný apríl sa už po tretíkrát 
nezaobišiel bez našej prítomnosti vo 
Zvolene na Štúrovom pere. Do tvorby 
časopisu sme dali všetko a 1. miesto je 
konečne naše! Síce nie v absolútnom po-
radí, ale v hodnotení Nadácie Televízie 

Markíza, no to na veci nič nemení - pre 
nás je to krásne ocenenie. Vyhrali sme 
dokonca aj fotoaparát, vďaka ktorému sa 
môžeme naďalej zlepšovať. Aj slová po-
rotcov pána Vitka, Hermana a Dika nás 
pri hodnotení utvrdili v tom, že robíme 
kvalitnú prácu. Nie však bezchybnú,  pre-
to sa predošlé chyby snažíme napraviť. 

Doteraz sme si mysleli, že problémy, 
s ktorými sa pri tvorbe časopisu stretá-
vame, sú jedny z najzákernejších. Ako 
sme však zistili na tohtoročnom Štúro-
vom pere, nie sú. Niekoho články pre-

Do tretice
všetko dobré

6 
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chádzajú cenzúrou a druhí zase ani ne-
smú vydávať časopis! To by už bol ale 
prípad do Lampárne... teda do Reflexu...

Vďaka Štúrovmu peru sme mohli 
stretnúť mnoho známych osobností. Len 
tento rok boli hosťami britský veľvy-
slanec Andrew Garth, Ján Lunter, Tibor 
Macák a veľa ďalších zaujímavých ľudí, 
medzi nimi aj stálica pán europoslanec 
Vladimír Maňka. Vďaka nemu sme ja 
a pani učiteľka Čižmárová mohli vi-
dieť krásy Štrasburgu a europarlament.

PaedDr. Helena Čižmárová: 
„Študentský časopis Quo vadis ve-

diem už sedemnásť rokov a už pätnásť 
rokov sa zúčastňujem spolu so študent-
mi celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. 
Nerobím prácu, za ktorú človek očaká-
va ocenenie. Je to práca, ktorá sa nerobí 
pre odmenu, keďže časopis Quo vadis 
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tohto roku si nAšA redAktorkA kAt-
kA z prestížnej súťAže odnieslA nie-
koľko ocenení - 2. miesto nAdácie 
slovenskej sporiteľne, cenu kníhku-
pectvA mArtinus A 2. miesto v indivi-
duálnych príspevkoch.

8 
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je a navždy bude moja srdcovka. Ak 
si však vašu prácu všimnú aj iní a po-
chvália vás, určite to človeku „pohladí 
dušu“. Aj preto som sa potešila odmene 
za dlhoročnú aktivitu pri tvorbe škol-
ského časopisu, ktorou bola návšteva 
Európskeho parlamentu. Bolo mi cťou 
zaradiť sa medzi ocenených učiteľov.“

Tohto roku sme okrem prvého miesta 
získali ešte ďalšie tri: 2. miesto Nadácie 
Slovenskej sporiteľne, Cenu kníhkupec-
tva Martinus a 2. miesto v individuálnych 
príspevkoch, na ktorých sa význam-
ne podieľala naša redaktorka Katka.

Katarína Szalonová:
,,Štúrovo pero malo pre mňa tento rok 

trochu špeciálnejší charakter, pretože 
som bola hodnotená aj v rámci kategó-
rie jednotlivcov. Klamala by som, ak by 
som povedala, že ma pozvánka nepote-
šila, veď ak sú spomedzi viac ako sto 
prác vybraté práve tie vaše, je to naozaj 
česť. Knižnica, zanietení novinári, káva 
za básničku, osobnosti všade okolo vás... 
Jednoducho, stačí raz zažiť, ako stokrát 
počuť alebo kto nebol, nepochopí. Zvo-
len nesklamal, a aj keď sme po vyhodno-
tení odchádzali možno trochu sklamaní, 
bol to len momentálny výbuch emócií. 
Som vďačná za možnosť stráviť dva dni 
s Mgr. Tomášom Bellom, Mgr. Zuzanou 
Štelbaskou a Mgr. Luciou Virostkovou, 
ľuďmi priamo z praxe masmediálnej 
komunikácie, ktorí sa podrobne zaobe-
rali každou jednou prácou. Poukázali 
na chyby, ale vyzdvihli aj pozitíva, čím 
každému načrtli, v ktorej oblasti vyni-
ká jeho potenciál. Slová chvály a uzna-
nia sú vždy ako liek pre dušu, zvlášť 
ak ich na svoju adresu počujete z úst 
odborníkov. Mňa osobne veľmi inšpi-

rovali, preto chcem aj ja ďalej inšpiro-
vať vás. Ak budete mať možnosť ísť na 
Štúrovo pero, nepremárnite ju. Nikdy 
nevieme, kam nás život raz zavedie.”

Štúrovo pero je jedinečné podujatie s  
neopakovateľnou atmosférou. Poduja-
tie, z ktorého si každoročne odnášame 
nové nápady, inšpiráciu a aj skvelé rady, 

vďaka ktorým sa môžeme posúvať ďa-
lej. Podujatie, ktoré podporuje a rozví-
ja naše novinárske nadanie. Umožňuje 
nám prezentovať naše školské časopi-
sy a novinárske príspevky, napomáha 
k rozširovaniu poznatkov súťažiacich 
o žurnalistike a žurnalistických žán-
roch. Budúci redaktori časopisu Quo 
vadis, nenechajte si ujsť túto jedinečnú 
príležitosť! Užite si to aj za nás – my 
by sme si to radi zopakovali ešte raz.

Terézia Bariová
foto archív GKM
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Mladý
a úspešný

mgr. lAdislAv lörinc. stArostA mestskej čAsti 
košice – sídlisko kvp A zároveň poslAnec mestA 
košice. vyštudovAný politológ, ktorý má záľubu 
vo veciAch verejných. verí, že má zmysel bojovAť 
zA sprAvodlivosť A hovoriť prAvdu. v politike 
povAžuje zA nAjdôležitejšie ostAť vždy slobodný 
A nikdy nezAbudnúť, kto je A odkiAľ prišiel. pán 
stArostA zAčínA svoju politickú kAriéru nA tom 
istom sídlisku, nA ktorom sA nAchádzA nAšA školA 
A jeho sestrA táňA je úspešnou Absolventkou 
nášho gymnáziA A bývAlou redAktorkou čAsopisu 
Quo vAdis, preto sme zA ním zAšli A poriAdne sme 
ho vyspovedAli.

10 
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Kedy a prečo ste sa rozhodli kandido-
vať na starostu Sídliska KVP?

S politikou som začal, keď som mal asi 
20 rokov. Stal som sa poslancom mest-
skej časti na úrovni miestneho zastupi-
teľstva. Vedel som však, že ak chcem 
niečo zmeniť, musí tam byť nielen sna-
ha, ale aj reálna kompetencia, ktorú viem 
dosiahnuť len tak, že budem kandidovať 
na starostu. To bol prvý impulz, ktorý ma 
viedol k tomuto rozhodnutiu. Mám chuť 
a odhodlanie na Slovensku niečo zmeniť 
a vždy sa riadim tým, čo je známe: „actlo-
cal, thinkglobal“. Zobral som zodpoved-
nosť na svoje plecia a snažím sa ukázať, 
že nová generácia môže posúvať vpred 
nielen sídlisko, ale aj celé Slovensko.

Čo vám prvé prebehlo hlavou, keď ste 
sa dozvedeli oficiálne výsledky volieb?

Bola to radosť a pocit zadosťučine-
nia, takisto určitá dávka pokory, pre-

tože som získal niečo, na čom som 
dlho pracoval a čo si nesmierne vážim. 
Mám zodpovednosť za sídlisko, za 
ľudí a za to, že ma podporili a volili.

Aké boli vaše prvé kroky ako staros-
tu?

Najprv som navštívil bývalého starostu 
a snažil som sa o to, aby som štandard-
ne prevzal úrad, čo sa nestalo. Prvý deň 
v kancelárii som sa predstavil všetkým 
zamestnancom, priblížil im moju zák-
ladnú predstavu, víziu a začal realizo-
vať prvé kroky k tomu, aby som zistil, v 
akom stave je sídlisko, dokumentácia a 
všetky potrebné veci, aby to fungovalo.

Čo je hlavným cieľom vášho volebné-
ho programu? Čo plánujete zmeniť, 
resp. zlepšiť na sídlisku?

Môj volebný program má päť
základných pilierov, a to: doprava, det-
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ské ihriská, zeleň, samospráva a miestny 
úrad. Sú to body, ktoré vzišli na zákla-
de mojich doterajších skúseností a ktoré 
najviac trápia občanov nášho sídliska. 
Vyplynulo to zo samotných stretnutí s 
nimi, ale i z mojej činnosti ako miestne-
ho poslanca. Celý môj program sa nie-
sol v duchu - posuňme KVP vpred, tak 
som naplánoval činnosti, ktoré by boli 
prínosom pre život na sídlisku.

Plánujete spoluprácu s 
mestom Košice, resp. so sta-
rostami iných mestských 
častí?

S mestom Košice i s jed-
notlivými mestskými časťami 
máme zatiaľ dobrú spoluprá-
cu, no čaká nás veľa výziev, 
keďže v určitých povinnos-
tiach spadáme pod mesto Ko-
šice a potrebujeme spoluprácu 
s ostatnými starostami MČ mi-
nimálne v otázke štatútu. Ve-
rím, že naša spolupráca bude 
pokračovať a bude prospešná.

Vieme o vás, že ste na vyso-
kej škole založili vlastnú fir-
mu a neziskovú organizáciu. 
Aké zameranie mala vaša 
firma? 

Na vysokej škole som zalo-
žil firmu Visibile - reklamnú 
agentúru, pretože vždy ma bavilo tvo-
riť, vytvárať niečo nové, robiť reklamu 
a marketing. To mi zostalo aj v politike 
– špecializujem sa na politický marke-
ting a kampane. Moja nezisková orga-
nizácia bola zameraná na neformálne 
vzdelávanie, cestovanie a prácu s mlá-
dežou v rámci programu Erasmus +.

Počas svojej profesionálnej kariéry ste 
mali možnosť pracovať v zahraničí. 
Ktoré štáty ste pracovne navštívili a 
čo vám táto medzinárodná skúsenosť 
dala?

Už ako 18-násťročný som pracoval v 
továrni v Anglicku. Bola to moja prvá 
skúsenosť pracovať na vlastnú päsť a sta-

rať sa sám o seba. Neskôr som pracoval v 
Turecku v neziskovej organizácii a veno-
val som sa práci s mládežou. Počas práce 
v IT firme som dlhodobo a pravidelne 
cestoval do Nemecka a do Rumunska, 
kde som pôsobil ako projektový manažér. 
Naučil som sa tak samostatnosti a záro-
veň som sa utvrdil v tom, čo hovorí jedno 
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Starostom som 
24/7, bez ohľadu 

na to, čo robím 
alebo kde sa 

práve nachá-
dzam. Byť sta-
rostom je pre 

mňa poslanie, 
a preto sa ho 

snažím naplniť. 
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príslovie: „Cestovanie je jediná vec, kto-
rú si môžeš kúpiť a urobí ťa bohatším“. 
Vo všeobecnosti mi pobyt v zahraničí 
otvoril oči a veľmi ma obohatil aj v ob-
lasti politiky. Videl som veci, ako fungo-
vali a pýtal sa, prečo to u nás nefunguje.

Ako vyzerá váš bežný deň v úrade? Čo 
vás čaká napríklad dnes?

Zvyčajne vstávam o siedmej. Pred prí-
chodom do práce si dám väčšinou ešte 
okruh v nejakej časti sídliska, aby som 
skontroloval, či je splnená práca, ktorá 
bola naplánovaná. Po príchode na úrad 
podpisujem, čo je potrebné v rámci mo-
jej agendy. Potom mám stretnutia či na-
plánované porady, aby sme si rozdelili 
prácu. Z úradu odchádzam okolo piatej 
– šiestej večer, a keď prídem domov, 
ešte odpisujem ľuďom na sociálnych 
sieťach alebo mám ďalšie stretnutia.

Kedy sa obvykle končí váš pracovný 
deň? O koľkej starostovi „padla“?

Starostom som 24/7, bez ohľadu na 
to, čo robím alebo kde sa práve na-
chádzam. Byť starostom je pre mňa 
poslanie, a preto sa ho snažím naplniť. 

Predstavte si, že by ste mali neobme-
dzené finančné zdroje. Čo všetko by 
ste na našom sídlisku zrealizovali?

Chcel by som mať takýto čarovný prútik. 
Určite by som postavil veľké komunitné 
centrum, dokončil Senior dom, opravil 
všetky cesty, chodníky, investoval do ze-
lene, postavil parkovacie domy... Jedno-
ducho, vyriešil by som všetky veci, ktoré 
obyvateľov na sídlisku dlhodobo trápia.

Pánovi starostovi ďakujeme za rozhovor 
a prajeme veľa úspechov v plnení  cieľov.

Lukáš Simočko
foto M. Stahovec, internet
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Bol by vôbec január januárom, ak by sa nekonal školský ples? Túto otázku sme tento 
rok našťastie nemuseli riešiť - tradícia ostala neporušená. Dokonca sa obohatila o 

spojenie s Farnosťou Božieho milosrdenstva, ktoré sa ukázalo ako vydarené. 

    
Už štvrtý rok po sebe sme zostali verní krásnym priestorom hotela Centrum. 

Tombola bola opäť bohatá, jedlo výborné a zábava nekonečná. Tancovalo sa až do 
skorého rána, čo malo, bohužiaľ, za následok niekoľko zranení. Ľutujete, že ste pri 
tom všetkom neboli? V roku 2020 to treba napraviť! Príďte aj vy dotvoriť neopa-
kovateľnú atmosféru školského plesu, vytiahnite učiteľov na parket a zabezpeč-
te si úspešnú maturitu! Lístky budú v predaji už o polroka, nenechajte si to ujsť!!!

Tančiareň
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Fotokabínka sa využívala naplno



19 Terézia Bariová
foto archív GKM

počas celého večera.
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Ukáž,
čo v tebe je

20 
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tri teplé jedlá denne, teplá sprchA, po nej mäkká 
vyhriAtA posteľ, sedem hodín neprerušovAného 

spánku, ráno teplý čAj Alebo kávA, čisté oblečenie, 
pohybu ibA toľko, Aby sme sA nezApotili. deň čo 

deň nA nás moderná dobA klAdie nové výzvy zvy-
šujúceho sA komfortu. pomAly nás kAzí, oslAbuje 
A my ho chceme stále viAc. to je obrovská výzvA 
pre nAšu prirodzenosť. skrátkA je nemysliteľné, 

Aby sA zA posledné storočie zo  silných jedincov, 
bojujúcich o život, stAli permAnentne sediAci A 

jediAci tvoroviA zAvretí v bytoch s teplotou 25°c. 
nárAst obezity, nespAvosti, rôznych mentálnych 

porúch A všeobecného poklesu mAskulinity sú 
toho dôkAzom. inAk povedAné, ignoruj svoju dnA 
A znič si život. dnes bude reč o expedícii dofe, tAk 

si držte klobúky A nieže vám potečie soplík!

21 
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V minulom čísle sme sa pochválili 
našimi spolužiakmi, ktorí si ako prví v 
histórii našej školy prevzali Cenu Voj-
vodu z Edinburghu. Teraz sa budeme 
venovať konkrétne jednej etape, ktorú 
musíte absolvovať, aby ste potom o pár 
mesiacov mohli slávnostne v oblekoch 
s ocenením v ruke strúhať grimasy do 
fotoaparátu. Dobrodružná expedícia 
je jedna zo štyroch 
hlavných častí DofE 
a zvyčajne sa koná po 
ukončení predošlých 
troch. V princípe je to 
nadstavba všetkého, čo 
sa počas celého progra-
mu naučíte. Zabudnite 
na bežnú turistiku. Od momentu, keď 
začne expedícia, pre vás prestane exis-
tovať okolitý svet, nemôžete si nič kú-
piť, prijať pomoc, spýtať sa na cestu, ani 
využívať moderné technológie. Všetko 
jedlo a vodu si musíte zabezpečiť sami, 
dokonca raz denne aj varené. Expedícia 
je nastavená tak, aby otestovala všetky 

fyzické aj mentálne stránky človeka.
 

V tomto roku sa u nás našli štyria od-
hodlaní mladí ľudia, z nich až tri prváčky 
Dominika, Emma, Saška a tretiak Maťo, 
ktorí vytvorili tím bronzovej úrovne 
a ja spolu s mojimi tromi prešovskými 
„spolubratmi“ tím striebornej úrovne. 
Spoločnú cestu z Telgártu na prvý kon-

trolný bod - Kráľovu 
hoľu - nám kompliko-
valo premenlivé poča-
sie. Kvôli hustej hmle 
nebolo miestami vid-
no ani na päť metrov. 
Nájsť pár hodín po od-
chode z dusných Košíc 

ešte neroztopený sneh, bolo prekvapenie 
asi pre všetkých, no zvlášť pre tých, čo 
mali oblečené kraťasy a tričko. Už prvý 
výstup overil kondíciu niektorých slab-
ších členov a naopak trpezlivosť tých 
zdatnejších. Bolesť ramien z dvadsať-
kilových ruksakov sme ale pociťovali 
všetci rovnako. Pár páuz na doplnenie te-

od momentu, keď zAčne 
expedíciA, pre vás pre-

stAne existovAť okolitý 
svet, nemôžete si nič 

kúpiť Ani prijAť pomoc.

bronzová expedíciA
(zľAvA - mAťo, emmA, dominikA, sAškA)
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kutín, cukru a pokračovali sme ďalej. Pri 
zostupe z hrebeňovky sme si už utierali 
spotené čelá, miestami sme si pripadali 
ako na vyprahnutej savane. Už nám do-
chádzali posledné zvyšky vody, keď sa 
na obzore objavila po siedmich hodinách 
pochodu značka, Útulňa Andrejcová. Po-
hľad na ľadový prameň čerstvej vody bol 
najlepší zážitok, ktorý sme v ten deň za-
žili. Narúbali sme drevo 
a pripravili si večeru.

Po noci plnej budenia 
sa kvôli horúčavám a 
dusnu, sa cesty dvoch 
tímov rozdelili. Bronzoví sa vracali do-
mov a nás strieborných čakal ešte celý 
deň a noc v Nízkych Tatrách. Vedeli sme, 
že to bude ťažké, nikto však netušil, čo 
sa ešte v ten deň stane. Dvadsaťosemki-
lometrový úsek z Andrejcovej do Čer-
tovice mal trvať osem hodín, nechýbali 
na ňom spestrenia ako vretenica, pár 
stometrových prevýšení aj nepresné tu-
ristické značky, ako napríklad „hodinka 

do útulne Ramža“, ktorá nakoniec trva-
la päť hodín. Tu sme zistili, že sme sa 
minuli s našimi hodnotiteľmi. Rozhodli 
sme sa dobehnúť ich smerom na Čerto-
vicu, aj za risk, že budeme kráčať lesom 
po tme. Kvôli našej nedbalosti sme sa 
po hodine blúdenia vynorili na turistic-
kej ceste pár kilometrov pod vytýčenou 
trasou. Na hodinkách svietilo 21.00 a 

les sa zahalil do neo-
písateľnej tmy. Sami, 
štyria uprostred lesa. 
Báli sme sa? Samo-
zrejme. S „čelovkami“ 
na hlave, rukami ob-

jímajúc rukoväte nožov sme brodiac sa 
lesom vymýšľali, akú taktiku použijeme 
na útočiaceho medveďa. Každý skrú-
tený konár na zemi bol zrazu vreteni-
ca. Na Čertovici sme rozkladali stany 
o jednej v noci, doráňaní v premoče-
ných topánkach po pätnástich hodinách 
a štyridsiatich kilometroch pochodu.

Ďalšia už kvalifikačná expedícia so se-

strieborná expedíciA
(zľAvA - števo, dávid, mišo, lukáš)

kAždý skrútený ko-
nár nA zemi bol zrAzu 

vretenicA.
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bou priniesla nové prekvapenia. Dokopy 
päťtisíc výškových metrov, nedostatok 
vody, vyčerpávajúce horúčavy striedali 
neopísateľné výhľady na prírodu z oko-
lia Vihorlatu. Po ceste sme našli veľa 
užitočných odpadkov ako slnečné oku-
liare a čiapky, sklenené 
fľaše, ktoré sme v rám-
ci čistenia lesa 
brali so sebou. 
V noci sme sa 
museli umývať 
v ľadovom pra-
meni a stravu sme si 
obohacovali otrav-
ným hmyzom, kto-
rý sme rozdeľovali 
do cestovín. Aby 
sme mali dosta-
tok vody, museli 
sme si ju niesť z 

prameňa v igelitovej taške.

Presne o tom je expedícia DofE. Učí 
pokore a radosti z toho, čo máme, pre-
tože vieme, že to nie je samozrejmosť. 

Keď človek siahne na 
dno svojich možností, 
začne si uvedomovať, 

ktoré veci sú podstatné. 
Expedícia naozaj nie je 
ľahká, nie je to príjem-

ná prechádzka. Progra-
mu DofE som vďačný 

preto, lebo pomáha 
mladým ľuďom do-
sahovať skvelé cie-
le. Ako povedal J. 
F. Kennedy: „Nie 

preto, že sú jed-
noduché, ale pre-
to, že sú náročné.“

24 



25 Lukáš Simočko
foto archív GKM
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slovensko je mAlá krAjinA vo veľkom 
svete. mnohokrát sA porovnávAme s 
inými veľmocAmi so záverečným kon-
štAtovAním, že o nás Aj tAk nikto nič 
nevie A sme len jednou z mnohých 
bezvýznAmných čAstí svetA. vedeli 
ste všAk, že práve košice, metropo-
lA východu, sA pýšiA technológiAmi, 
ktoré nám môže závidieť väčšinA sve-
tA? áno, je to tAk A my sme to mohli nA 
kAtedre biomedicínskeho inžinierstvA 
A merAniA vidieť Aj nA vlAstné oči.

V malom modernom laboratóriu vyba-
venom najnovšími strojmi sa dejú doslo-
va zázraky. Pomocou 3D tlačiarní, ktoré 
zaisťujú vysokú presnosť, sa vyrábajú 
náhrady tvrdých tkanív pre ľudí. Časť 
lebky, zuby, najnovšie aj močovú rúru a 

ešte omnoho viac dokážu vyrobiť ľudia z 
našej krajiny, a dokonca z nášho mesta.

Pacient sa najskôr zmapuje prostred-
níctvom CT vyšetrenia, ktoré určí pres-
nú lokáciu, veľkosť a detaily porušené-
ho tkaniva. Na základe tohto vyšetrenia 
preňho vyrobia „custom made” implan-
tát, ktorý sa úplne presne „zapasuje” do 
poraneného miesta. Výhodou sú kratšie 
operácie nielen pre chirurgov, ale aj 
pre ľudské telo, ktorému dlhá narkóza 
neprospieva. Pozitívne účinky má aj z 
ekologického hľadiska, keďže pri zho-
tovovaní implantátov nevzniká žiadny 
ďalší odpad. V prípade tvrdých kostných 
tkanív sa kovové materiály začínajú 
nahrádzať plastovými, keramickými či 
magnéziovými, ktoré síce aktivujú kosť 

KBIAM
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k zrasteniu, ale po istom čase sa stratia. 
Nový výskum ukázal, že je možné stvo-
riť aj živé tkanivo, čo bolo aplikované 
už pri výrobe močovej 
rúry či očných roho-
viek. Naozaj nepred-
staviteľné. Najlepšie 
na tom je, že neostá-
vame len v teoretickej 
rovine, ale všetky po-
znatky sa už aplikujú do praxe a zlepšu-
jú, ba dokonca zachraňujú ľudské životy. 

„Veda je podstatnou súčasťou 
kultúry. Nie je to len  obyčajné-
mu človeku vzdialená záležitosť,
blízka len pár vyvoleným, no jed-
na z najúžasnejších častí ľud-
skej intelektuálnej tradície.“

Stephen Jay Gould

Niekoľko príbehov nám porozprával 
aj náš sprevádzajúci, Ing. Peter 
Sedlačko, ktorý sa biomedicín-

skej oblasti venuje deväť rokov. Dieťaťu 
ešte v prenatálnom (vnútromaternico-
vom) vývine zistili, že bude mať rázštep 

pery a podnebia, čo 
je závažný problém, 
pretože novorodenec 
bezprostredne po naro-
dení by nebol schopný 
sať mlieko. Dieťa ešte 
v brušku zosnímali a 

skonštruovali 3D model jeho lebky, 
podľa ktorej mu dorobili protetickú po-
môcku ako náhradu podnebia, a tak 
sa mohlo hneď bez problémov prisať. 
Zmiernilo mu to komplikácie v prvých 
dňoch života. Na rovnakom princípe 
dorobili dievčaťu spodnú časť dolnej 
sánky, ktorá jej chýbala. Vďaka tomu 
dnes žije oveľa plnohodnotnejší život.
   Veda je naozaj čarovná a na to, aby 
sme to zistili, mnohokrát nepotrebuje-
me Ameriku ani Čínu, ale stačí nám iba 

pevné odhodlanie a naše 
drahé Slovensko. Nieke-
dy nemusíme chodiť ďa-

leko a možno to, čo dnes 
považujeme za nemožné, 

bude o pár rokov realitou. 
Nechajme sa prekvapiť.

Katarína Szalonová
foto archív GKM

v košiciAch pomocou 
3d tlAčiArní vyrábAjú 
čAsť lebky, zuby A nAj-
novšie Aj močovú rúru.

27 
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SLOVA

rétorikA Alebo rečníctvo je reč-
nícke umenie A náukA o verbálnom 
prejAve. chArAkterizujeme ju Ako 
umenie hovoriť logicky, zAujímAvo A 
presvedčivo. možno by si niekto po-
ložil otázku: „je to určite umenie?” 
áno, je.

Na prvý pohľad je to síce len rečnenie 
pred publikom, ale v skutočnosti je to 
komplikovane vystavaná štruktúra preja-
vu, ktorá je mnohokrát spojená 
s prezentáciou a, samozrej-
me, s dostatočnou artikulá-
ciou, očným kontaktom, 
prácou s hlasom, gesti-
kuláciou a posturikou. 
To všetko by mal dobrý 
rečník skĺbiť do svojho 
prejavu. My štvrtáci 
sme si jeho rolu na 
pár minút mohli vy-
skúšať na vlastnej 
koži. Viacerí 
spolužiaci by 
mi určite 
dali za 

pravdu, že to jednoduché vôbec ne-
bolo, lebo pokiaľ nemáte na rečníctvo 
prirodzený talent, to, že ste sa dosta-
točne nepripravili, každý spozná.

Vystúpeniu predchádzala najskôr teo-
retická príprava, ktorú sme potom apli-
kovali do praktickej časti. Takmer počas 
troch mesiacov sme prešli širokou škálou 
tém a obohatili sa navzájom o nové in-
formácie. Dozvedeli sme sa o prevláda-

júcich módnych trendoch, druhoch 
kávy, či dokonca sme ochutnali 

zdravé ovocno-zeleninové šťa-
vy. Okrem „funky” tém sme 
občas zabŕdli aj do serióz-
nejšieho prostredia. Zaujali 
hlavne témy: Sloboda slo-
va, Nespravodlivosť a za-
bíjanie farmárov v Afrike, 
Investigatívna žurnalisti-
ka alebo Hrozba plastu 

pre nás a našu 
zem. Ďalší za-

komponovali 
umenie do 

umenia 

SILA
28 
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a predstavili svoje hobby. Obrazy, hudba, 
modelovanie, autičkárstvo, parkour ale-
bo aj  tetovanie. Záverečná hodina pat-
rila našej spolužiačke, ktorá poukázala 
na dôležitosť zdravia 
a užívania liekov. 
Slovo má veľkú moc. 
Vie ublížiť, ale aj pote-
šiť. Dáva nám pozna-
nie. A takéto pozna-
nie sme dostali aj my 
na hodinách rétoriky.

W. Churchill povedal: „Rečník má vy-
čerpať tému, nie rozprávača.” Stať sa 
rétorom naozaj nie je ľahké, práve preto 
bolo dobré si to vyskúšať. Veď komu-

nikačné zručnosti a skúsenosti, ktoré 
sme prostredníctvom týchto hodín zís-
kali, určite v budúcnosti zužitkujeme.

Ako vnímajú vý-
znam rétoriky na 
strednej škole naši 
maturanti, sa do-
zviete v nasledujú-
cej ankete.

1. Potrebujú dnešní žiaci rétoriku? Prečo?

2. Ako vnímate význam rétori-
ky na strednej škole? Čo vám dala? 
Mala by sa vyučovať v širšej miere?

„umelcom sA trebA 
nArodiť, rečníkom sA 

možno stAť."
mArcus tullius cicero
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1. Samozrejme. Dnešní mladí ľudia  sa 
potrebujú vedieť vyjadrovať jasne, lo-
gicky a zaujímavo. Čím lepšie jazy-
kové znalosti, tým lepšie kognitívne 
schopnosti. Vedieť svoje myšlienky 

pretaviť do správnych slov a podať ich 
tak, aby oslovili publikum, je jednou 
z kľúčových schopností v 21. storočí.

2. Je veľkým pozitívom, ak sa vie člo-

vek postaviť pred ľudí, vie sa prezen-
tovať. Osobne mi možnosť zúčastniť sa 
rečníckej súťaže Štúrov Zvolen otvo-
rila veľké okno poznania. Význam ré-
toriky sa na strednej škole podľa mňa 

zanedbáva. Páčilo by sa mi, 
keby sa obnovilo na školách 
antické vzdelávanie, rétorika 
spolu s logikou a viac ozajst-
ného duchovného rozvoja.

Lukáš Simočko

1. Určite áno, rozpráva-
ním dokážu ľudia presvied-
čať, motivovať a mani-
pulovať, vyjadrujú svoje 
myšlienky... Rétorika je dôle-
žitá, ale nemala by sa stavať 
nad charakter a dobré skutky.

2. Určite by sa mala rétorika 
učiť viac a možno by to mo-
hol byť dokonca aj samostatný 
predmet namiesto literatúry. 

Matúš Hodermarský

1. Áno, mladí ľudia sa pri ré-
torike učia, akým spôsobom sa 
vyjadrovať, aké jazykové pro-
striedky využívať, akým hla-
som hovoriť a ako artikulovať, 
aby bola ich reč zrozumiteľná 
a zaujímavá pre  poslucháčov.

2. Dnes môžem povedať, že 
rétorika mi pomohla zbaviť 
sa strachu z ústnej maturity. 
Množstvo poznatkov a faktov 

práve z rétoriky  sme využili pri našom 
záverečnom prejave pred maturitnou ko-
misiou. Myslím, že by sa mala vyučovať 
v širšej miere. Žiaci by postupne strati-
li trému a strach z prejavu pred väčšou 
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skupinou ľudí. Boli by zvyknutí z bež-
ných hodín slovenčiny nebáť sa vystúpiť 
z davu a otvorene povedať svoj názor.

Lucia Prekopová 

1. Rétorika je pre žia-
kov potrebná, pretože 
sa dennodenne dostá-
vajú do situácií, pri 
ktorých sa potrebujú 
správne vyjadrovať. 
Ak im nie je poskytnu-
tá dostatočná príprava 
na strednej škole, používajú bohemiz-
my a vo všeobecnosti nevedia vyjadriť 
svoj názor. V rétorike je dôležitý tak 
bontón slušného správania (žuvanie 
žuvačky, ruky vo vreckách, neprítom-
ný pohľad...), ako aj výzor rečníka.

2. Osobne by som rétoriku uvítala i v 
nižších ročníkoch. Na hodinách rétori-
ky som sa naučila prekonávať strach z 
rozprávania pred širším publikom, pra-
covať s množstvom informácií, správ-

ne ich poukladať do 
uceleného textu a 
správne sa vyjadrovať. 
Zlepšila som si slovnú 
zásobu a poznatky o 
mojej prezentovanej 
téme – žurnalistike. 
Vždy ma fascino-

valo, ako dokážu moderátori a re-
portéri v televízii sofistikovane roz-
právať a aké múdre slová používajú.

Viktória Vargová

rečníctvo je vedA, v 
ktorej sA nepodArí nič, 
čo nebolo vopred pre-

myslené.

Katarína Szalonová
foto archív GKM
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„ústAvnoprávny, školský A finAnč-
ný výbor poprosím týmto smerom. 
výbor pre verejnú správu A výbor 
pre životné prostredie, vy poďte 
zA mnou,” usmerňovAli nás. „veľA 
šťAstiA,” ozvAlo sA ešte z úst nAšej 
pAni učiteľky, ktorá sA rozhodlA s 
nAmi, pArtiou štvrtákov, vyrAziť nA 
druhú strAnu republiky. v piAtok, 
21. februárA sme sA totiž rozhodli 
nepresedieť v škole, Ale v pléne.

Študenti Právnickej fakulty Univerzi-
ty Komenského v Bratislave tento rok 
prvýkrát zorganizovali súťaž „Simulo-
vané rokovanie národného parlamentu”. 
Už ako názov napovedá, mladí ľudia 
mali možnosť nanečisto pocítiť chuť 
právomoci prostredníctvom vlastných 
návrhov zákonov. Tie museli byť napí-
sané už skôr, pretože úlohou členov jed-
notlivých výborov bolo o nich diskuto-
vať, pridať k nim prípadné pozmeňujúce 

„Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci!”



33

návrhy, a tak ich vyšperkovať, či 
na druhej strane aj neschváliť.

V našom zákone sme navr-
hovali zriadenie recyklačných 
centier.

Zmeny sa následne prednášali 
v pléne pred všetkými účastník-
mi. Chvíľami sa mi zdalo, že sa 
reálne nachádzam v Národnej 
rade Slovenskej republiky. Len 
neviem, či to bolo profesionál-
nymi poznatkami mojich roves-
níkov, alebo naopak nevhodným 
správaním a aroganciou, čo sú 
dnes, bohužiaľ, bežné prak-
tiky vo verejnom styku. Som 
preto hrdá na mojich spolužia-
kov, ktorí si za svojím názorom 
stáli a vedeli ho aj slušne a na 
úrovni obhájiť. Aj keď sme na-
koniec nevyhrali žiadne ocene-
nie, neodišli sme ako porazení.

„Je ľahké kritizovať, ale ťaž-
šie niečo urobiť. A my sme 
sa rozhodli to niečo urobiť.”
   Terézia Bariová pre TA3

Politika z gréckeho slova po-
litiké znamená umenie správy 
štátu. Uvedomila som si, že 
robiť politiku a byť dobrým 
poslancom, primátorom, sta-
rostom, ministrom... nie je v 
dnešnej dobe vôbec jednoduché. 
Napriek tomu by sme nema-
li zabúdať na slová Ivana Bu-
kovčana: „Človek nikdy nemá 
veľa možností... No vždy má 
aspoň jednu. Ostať človekom.”

„Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci!”

Katarína Szalonová  
foto archív GKM
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krAjinA, ktorá vzniklA po 2. sveto-
vej vojne, krAjinA, v ktorej víkend 
zAčínA už vo štvrtok večer, krAjinA, 
ktorá je zmesou kultúr A nábožen-
stiev, krAjinA, v ktorej sA oplAtí 
zjednávAť, krAjinA, ktorá má kvAlitné 
vínA A jedno z nAjbezpečnejších le-
tísk, krAjinA, kde vyšľAchtili cherry 
pArAdAjky A vymysleli usb kľúč A v 
neposlednom rAde krAjinA, kde sA 
nArodil, žil A zomrel ježiš kristus, je 
vynikAjúcim cestovAteľským, du-
chovným A emocionálnym zážitkom 
pre európAnA. krAjinA, ktorá bolA 
v ponuke A stAlA sA cieľom duchov-
no-poznávAcieho pobytu študentov 
nášho gymnáziA. izrAel.

Výnimočná ponuka
Povedzme si úprimne, že za cieľ škol-

ského výletu sa destinácia ako Izrael 

až tak často nevyberá, preto bola ponu-
ka navštíviť Svätú zem o to lákavejšia. 
Myslím si, že kto sa nezúčastnil, prišiel 
o mnoho zážitkov a poznania. Keď sa 
pred nami otvorili východové dvere z 
letiska v Tel Avive, obaril nás závan 
vlhkého prímorského vzduchu. Teploty 
u nás doma tým tunajším nesiahali ani 
po päty a priestorom sa čoskoro niesli 
aj neidentifikovateľné pokriky nervóz-
nych domorodých šoférov autobusov. 
Skrátka, svet ako ten náš, iba úplne iný...

„Najviac sa mi páčilo v Jeruza-
leme, veľmi pekné miesta a cel-
kovo skvelá atmosféra. Prekva-
pilo ma, že tam dokážu spolu žiť 
židia a moslimovia. Sprievodca bol 
super a veľmi som si užil celý pobyt.“  

Martin Bača

Netradičná
ponuka

34 
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Krajina oplývajúca mliekom a 
medom

Izrael je naozaj výnimočný štát, plný 
paradoxov siahajúcich od politiky cez 
bezpečnosť až po kultúru. Prelínajú 
sa tu dva rozdielne svety, európsky a 
arabský. Na rozľahlých pláňach zrejú 
rôzne druhy plodín od banánov, dat-
lí po olivy a paradajky. Ideálny kúsok 
Zeme, kde sa Boh môže skloniť k člo-

veku a aj preto niet divu, že je Izrael 
centrom štyroch monoteistických ná-
boženstiev. My sme sa spoločne s far-
nosťou na Sídlisku KVP vybrali po 
stopách jedného z nich do Svätej zeme.

Unikáty Izraela
Výhodou Izraela je, že v pomere k 

rozlohe doslova dýcha históriou. Veľmi 
ľahko sa dajú skĺbiť náboženské aj histo-
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rické pamiatky, a tak vytvoriť dokonalý 
pôžitok. Aby sme všetko naplánované 
stihli, potrebovali sme aj ľudí - špecialis-
tov vo svojich oboroch. O cestu sa nám 
starali páni Peter Bačik a Peter Valent a 
duchovne nám program obohacovali pán 
farár Peter Sykora so školským pánom 
kaplánom Jánom Kocúrkom. Môžem 
len dodať, že svoje poslanie naplnili 
veľmi kvalitne a nekonvenčne. Neušli 
nám tradične navštevované miesta, ako 
baziliky Božieho narodenia, Božieho 
hrobu, Nazaret, víno sme ochutnali v 
Káne Galilejskej a dejepis sme si oprášili 
na nedobytnej pevnosti Masada i v mý-
tickom Kumráne. Veľkým prekvapením 
bol pre mňa Kaifášov dom, kde bol Ježiš 
väznený. Pri ochutnávke tradičnej ku-
chyne sme nemohli vynechať pochúťky 
z cíceru, ako falafel a humus, chlieb pita 
či nespočetné množstvo šalátov, ktoré 
Izraeliti jedia počas celého dňa. Arabskí 
„kolegovia“ nás zase ponúkli koláčikmi 
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trAdičná pochúťkA - koláč z 
kozieho syrA.

bAzilikA usnutiA pAnny márie
v jeruzAleme
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z kozieho syra a kto mal šťastie, mo-
hol na trhu „uloviť“ exotické koreniny 
ako kardamon, poniektorí aj zadarmo.

„Po ceste Ježišovho života, keď sme 
si prešli miesta od jeho narodenia – 
Betlehem, cez jeho krst v Jordáne a 
nakoniec až jeho smrť na Golgote, 
utužovali sa zároveň aj vzťahy medzi 
farníkmi a študentmi nášho gymná-
zia. Pre každého, najmä pre pútnikov 
prvýkrát navštevujúcich Izrael, to bol 
nezabudnuteľný zážitok. Veľa sme 
precestovali, veľa sme zažili. Okú-
sili sme obdobie dažďov v Je-
ruzaleme a aj letné počasie pri 
Mŕtvom mori. Všade vôkol nás 
bola hmatateľná história, pa-
miatky tisícky rokov staré.“ 

Terézia  Bariová

Zasnúbená kra-
jina

Izrael nie je ideál-
ny Slnečný štát od 
Tommasa Campa-
nellu a v nie-
ktorých čas-

tiach stále vládne veľké napätie. Situácia 
v oblasti pohybu po rôznych zónach 
krajiny sa síce pre turistov uvoľnila, nie 
však pre mnohých obyvateľov Palestíny. 
Toto rozdelenie sme mali možnosť sle-
dovať aj my. Mnohí Palestínčania nemô-
žu vycestovať z krajiny. Videli sme štvr-
te, kde sa jedno etnikum ani neopováži 
vojsť, pretože by ho to druhé „zlynčo-
valo“, to všetko v rámci jedného mesta! 
Naopak v iných mestách bola situácia 
zase miernejšia. To všetko ešte viac sprí-
tomňovalo dobu spred 2000 rokov a 

okoreňovalo náš duchovný zážitok.

Ktosi mi raz povedal, že odkaz 
Biblie sa nedá plne pochopiť, kým 

nenavštívime Svätú zem. Musím 
povedať, že je to pravda. 

Mnohé otázky do-
stávajú odpo-

vede, sym-
boly význam 

a miesta dýchajú 
posvätnosťou. Zrazu sa 
vám utvorí nový, úpl-
ne iný obraz o príbehu, 
ktorý tak často najmä 
my kresťania počúvame.

Lukáš Simočko
foto L. Simočko37 
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WALK OF
občAs je zAujímAvé sledovAť príbehy 
ľudí, ktorí s nAmi zdieľAli čAsť živo-
tA. mnohokrát Ani sAmi netušíme, že 
vedľA nás možno sedí budúci prezi-
dent, herec Alebo vychýrený práv-
nik. tAkíto ľudiA sA pre nás stávAjú 
príklAdom, hodným nAsledovAniA.

Obdobím zlomu v živote človeka je 
stredná škola. Do prvého ročníka vchá-
dzajú tínedžeri, zo štvrtého vychádzajú 
dospelí ľudia. Čo sa však medzitým ude-
je, mnohokrát ostáva zahalené rúškom 
tajomstva. Každý deň sa žiaci formu-
jú, naberajú nové myšlienky a nápady. 
Z osôb sa stávajú osobnosti. Aj keď 
to niekedy nefunguje tak jednoducho, 
ako opisujem, v každom prípade platí, 
že trpezlivosť ruže prináša. Štyri roky 
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WALK OF FAME
strávené na gymnáziu zbehli ako voda 
a brány bezstarostnosti sme už defini-
tívne zatvorili. Spomienky a priateľstvá 
však ostanú navždy a sama som zveda-
vá, o ktorých spolužiakoch sa neskôr 
dočítam v novinách, alebo dopočujem 
v správach, pretože vážnych adeptov 
v našej triede bolo naozaj neúrekom. 

Čas ukáže, ako budú naše životy vy-
zerať. Teraz je potrebné nabrať správ-
ny smer a aj keď nás budú lákať bočné 
chodníčky, nedať sa nimi zviesť a pokra-
čovať vo vytýčenom cieli. Štartovaciu lí-
niu máme dokonale pripravenú a kam to 
dotiahneme, závisí len od nás. Dôležité 
však je, že nech už budeme kdekoľvek, 
netreba zabudnúť, odkiaľ sme prišli a s 
pokorou poďakovať za to, čo sme dostali.

39 
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Lukáš Simočko
Lukyho nie je potrebné bližšie predsta-

vovať, veď je všetkým známe, že je to náš 
šikovný grafik, samouk, tzv. grafik natus. 
Dvojnásobný víťaz krajského kola rečníc-
kej súťaže, účastník bronzovej a striebor-
nej úrovne projektu DofE, úspešný riešiteľ 
olympiády ľudských práv, realizátor pro-
jektu relaxačná zóna, orientačný bežec, 
participant rôznych maratónov... Mnohí sa 
sťažujú, že toho majú veľa a nestíhajú, no 
Luky je ukážkou toho, že ak sa chce, tak 
sa dá. Veď najlepšie miesto na rozvinutie 
svojho potenciálu je práve stredná škola.

Matúš Mura
Vášnivý milovník histórie a dejín, vtipkár a zabávač, ale aj usilovný štu-

dent. Svojou cieľavedomosťou v projekte DofE sa dostal do povedo-
mia širšej verejnosti. A úspech na seba nenechal dlho čakať. Ako obyva-
teľa 25-tisícového košického sídliska si ho pán starosta vybral a ocenil 
cenou Mestskej časti Košice – Sídliska KVP. Sme naňho právom hrdí a dú-
fame, že sa nájde ešte veľa študentov, ktorí si z neho budú brať príklad.
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Matúš Hodermarský
Matúš nebol prototypom ideálneho študenta. Oveľa viac skúseností mu dala škola 

života. Napriek tomu nemožno povedať, že mu chýba inteligencia. Tú nadobudol 
aj vďaka svojej húževnatosti a pracovitosti. Hodyho, ako ho voláme, o pár rokov 
možno budeme vídať len z fashion magazínov, pretože rozbieha kariéru v oblasti 
modelingu. Dobré srdce a pokojný charakter, to by sme si mali od Hodera vziať.

Matej Rešetár 
Čo chytí do ruky, to mu ide. Aj tak by sa dal charakterizovať Matej. Skutočne, občas 

ma udivuje, akú širokú škálu schopností dokáže na vysokej úrovni vykonávať. Či je 
to angličtina, prednes, vlastná literárna tvorba, informatika, strihanie a točenie videí, 
posilňovanie, hra na hudobný nástroj alebo ďalších xy vecí, Matej do toho vnesie 
svojho ducha a dá veciam šmrnc. Úspech na celoslovenskom kole olympiády z an-
glického jazyka či v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína, ocenenia na celoslo-
venskej úrovni v rôznych literárnych súťažiach sú len časťou z jeho mozaiky úspe-
chov. Ak ešte stále neveríte, pozrite si youtube kanál Reso Coder a hneď pochopíte.

Katarína Szalonová  
foto archív GKM
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Najväčšie 
zveri biznisu

v živote občAs pomáhAme iným 
nezištne A neočAkávAme zA to 
žiAdnu odmenu. život je všAk 
nevyspytAteľný A niekedy Ani sAmi 
nevieme, čo nám môže priniesť 
mAlý skutok.
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43 Patrícia Petrušová
foto P. Petrušová, internet

Naša škola je súčasťou projektu nezis-
kovej organizácie JA Slovensko. Vďaka 
tomuto projektu sme si minulý rok mohli 
založiť vlastnú študentskú firmu. Každá 
firma projektu však môže existovať iba 
rok. Napriek tomu, že 
naša študentská firma 
už skončila,  moje pôso-
benie v organizácii JA 
Slovensko pokračuje. 

Svoj voľný čas sem-
tam venujem tejto orga-
nizácii ako dobrovoľ-
ník na rôznych podujatiach, školeniach 
a súťažiach. Prirodzene, za svoju pomoc 
neočakávam nič. Pre mňa však čas strá-

vený v budove úspešnej organizácie s 
cieľavedomými ľuďmi znamená oveľa 
viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať. 

Jedného dňa som ako odmenu za svo-
je dobrovoľníctvo dostala pozvánku na 

Bratislava Business 
Week – multikonfe-
rencia zameraná na 
biznis, podnikanie, 
„start-upy“ a tech-
nológie budúcnosti. 
Mala som z nej zmie-
šané pocity. Ísť, či 

neísť? Dlho som uvažovala priam 
nad shakespearovskou otázkou. Zva-
žovala som výhody i nevýhody.

Môj krátky pobyt v Bratislave bol pre 
mňa veľkým prínosom. Získala som 
bohaté skúsenosti s vedením tímu, na-
učila som sa hospodáriť s financiami, 
komunikovať s investormi, prezentovať 

podnikateľské aktivity i efektívne pre-
sadiť svoj nápad. Som vďačná hlavne 
organizácii JA Slovensko za túto príle-
žitosť. Ďakujem aj nášmu gymnáziu, bez 
ktorého by som tieto možnosti nemala.

„nerobiť nič pre 
druhých je skAzou nás 

sAmých."
horAce mAnn 

Očakávanie
To ma vyjde draho!

Bude tam iba „smotánka“.
Vlak príde do BA 11.45.

Štyri cudzie osoby na izbe? Čo keď ma 
okradnú?

Určite tam bude veľa študentov.
Budem si musieť aj navariť, (o jedle v 

pozvánke ani chýru, ani slychu.)
Možno sa dozviem niečo nové.
Čo urobím s voľným časom?

Čo keď sa budem nudiť?
Vlak príde do KE 21.58.

Realita
8 € MHD + ubytovanie 3 noci v centre 38 €

Kávička a koláčik s investormi
Vlak prišiel 13.30.

Nové medzinárodné priateľstvá
(Kanada, USA, Brazília, Nemecko).

Bola som najmladší účastník podujatia.
Gastronómia hotela Hilton

(heslo: can´t stop, won´t stop).
Nadobudla som množstvo informácií.

Prednášky trvali od rána do večera.
Nové známosti z rôznych kútov Slovenska 

Vlak prišiel 23.30.
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nechávAť sA pozývAť, nosiť oblečenie 
po stArších súrodencoch, pýtAť od 
rodičov peniAze? nie, to rAdšej bri-
gádu! nech už sú dôvody nA brigádu 
Akékoľvek, zo strAny dospelých 
sA stretávAjú s rôznymi názormi. 
učiteliA vrAviA, že to študentom 
neprospievA, iní tvrdiA, že áno. roz-
hodlA som sA preto zistiť, či sú obAvy 
učiteľov oprávnené A popritom som 
sA pozrelA nA to, Aké rôzne brigády 
nAši študenti vykonávAjú. zAšlA som 
zA tretiAkmi A štvrtákmi, lebo oni 
mAjú záujem o brigády nAjväčší. 

Zaujímalo ma, ako sa moji spolužiaci k 
brigáde dostali a vyšli mi zaujímavé, no 
nie veľmi prekvapivé výsledky. Väčšina 
študentov sa o pracovnej ponuke dozvie 
od známych či kamarátov a len malému 
percentu sa podarí nájsť si ,,schopnú” 
brigádu cez internet. Možno ste to už 
skúšali aj vy –  obehli ste celú Hlavnú, 

,,prescrollovali” všetky stránky a nena-
šli ste ani jednu brigádu, kde by od vás 
nechceli roky praxe, znalosť štyroch 
jazykov a najlepšie aj všetok váš čas.
 
   Brigády našich študentov sú väčšinou 
tradičné: vykladanie tovaru, pomocné 
stavbárske práce, barman/čašník, služba 
na recepcii, udržiavanie prevádzky, prá-
ca v pokladni, stráženie detí. Je tu však 
aj niekoľko menej bežných zamestnaní: 
práca na zimnom štadióne, asistencia 
pre zdravotne znevýhodnenú osobu, 
uvádzacia služba v divadle, promovanie 
tovarov, práca v autoservise. Dokonca 
sa nájdu aj študenti, ktorí si zarábajú 
,,na vlastnej nohe”: tvorenie kurzov na 
tvorbu aplikácií, šitie oblečenia, predaj 
malieb, internetový bazár s oblečením.
 

Takmer každý druhý študent vykonáva 
svoju prácu len sezónne. Žiaci pracujúci 
celoročne odpracujú v priemere 10 – 150 

ZDARPRÁCI!
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hodín za mesiac, čo je približne 2 – 18 
dní. Podľa toho sa pohybujú aj zárobky 
od 20 € do 250 € a viac. Zaujímalo ma, 
ako študenti svoje odpracované peniaze 
minú a bola som milo prekvapená. Necelá 
polovica študentov si okrem iného z vý-
platy aj čosi odloží. Netvorí to však hlav-
nú časť výdavkov, tou sú, samozrejme, 
rôzne materiálne veci či zážitky a výlety. 

Ak vás však ani fakt, že si študen-
ti sporia, nepresvedčí o tom, že bri-
gády popri škole neškodia, nebojte 
sa, ešte som neskončila. Spolužiakov 
som sa priamo spýtala, či majú popri 
práci, ktorú vykonávajú cez týždeň, 
čas aj na učenie. Tu sú ich odpovede:

45 

10%

štvrtáčkA luckA brigáduje v Auto-
servise. prácA s AutAmi ju veľmi bAví A 
plánuje v nej pokrAčovAť Aj po skon-
čení strednej školy.
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Čas na učenie teda nie je problém, je to 
skôr náplň práce alebo pracovná doba, 
ktorá je v niektorých prípadoch aj ne-
skoro do noci. Tu sa však núka otázka, 
ktorá nahráva do karát učiteľom. Ako je 
to s vymeškanými hodinami kvôli bri-
gáde? Odpoveď bola v 28 % kladná. 
Sami posúďte, či to je veľa alebo málo. 

Po takmer ôsmich hodinách stráve-
ných v škole je študent rovnako vyčer-
paný ako dospelý človek po práci, no 
študent ešte pokračuje a ide na brigádu. 
Preto je dôležitý správny výber práce, 
ktorá do nášho života neprinesie len 
ďalší stres a dá nám dosť priestoru na 
vlastný rozvoj a učenie. Našťastie, po-
lovica opýtaných nemá z práce stres 
a druhá polovica je pod tlakom len z 
času na čas. 70 % z nich posúva bri-
gáda ďalej, na 20 % nemá vplyv a len
10 % sa ňou cíti byť negatívne ovplyvne-

ní. Avšak všetci sa zhodli, že odkedy bri-
gádujú, vidia na sebe pozitívne zmeny. 

Peniaze sú to najmenej, čo brigáda 
dáva, no na to prídeme až časom. V prvom rade je to ,,malá práca”, ktorá nás do bu-
dúcnosti učí dobrým návykom – chodiť 
na čas, pracovať tímovo, pracovať s ľuď-
mi, vážiť si peniaze, organizovať si čas 
– lepšie ho využívať, či spraviť si daňové 
priznanie. Ak nás k tomu však okolnosti 
nenútia, netreba to preháňať. Už nikdy 
nebudeme takí slobodní, ako sme teraz a 
už nikdy nebudeme mať toľko priestoru 
na plnenie snov ako teraz. Viem, aj to si 
vyžaduje peniaze, no buďme vynaliezaví 
– zarábajme tým, čo nás baví. Dá sa to!

Terézia Bariová
foto archív GKM, internet



47

tretiAčkA pAťA prAcuje Ako čAšníčkA 
už druhý rok. okrem získAných skú-
seností z prAxe, mohlA AbsolvovAť Aj 
rôzne kurzy.
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48 Lucia Líšková
foto internet

v jednej európskej krAjine pod tAtrA-
mi si pokojne žili jednoeurová A dvo-
jeurová mincA spolu s ostAtnými min-
cAmi v kerAmickom prAsiAtku. zo dňA 
nA deň im všAk bolo tesnejšie. jedného 
dňA z ich domčekA zostAli len črepi-
ny. to peter si šiel splniť svoj dávny 
sen. už dlho si šetril nA lyžovAčku v 
rAkúskych Alpách.

Keď Peter platil za lístok na lanovku, 
z peňaženky vybral aj euro. Dvojeurová 
minca zostala ležať v peňaženke, zatiaľ 
čo euro sa ocitlo v pokladni. Vtedy si obe 
mince pomysleli, že sa už nikdy neuvi-
dia.

Euro sa nestihlo ani poriadne poobze-
rať okolo seba a už ho pani v pokladni 
brala a podávala francúzskym lyžiarom. 

O niekoľko dní sa dostalo až do Paríža. 
Tam ním mladá Francúzska zaplatila za 
čerstvo upečený croisant. Ani vo vo-
ňavej pekárničke euro nezostalo dlho. 
Čoskoro sa ocitlo v rukách Fína. Vo Fín-
sku sa dostalo do peňaženky španielskej 
študentky. A cestovalo ďalej. Navštívilo 
Grécko, Írsko, Estónsko, Holandsko aj 
Taliansko. Tam sa dostalo do rúk nemec-
kého chlapca, ktorý si kupoval zmrzlinu. 
A tak uvidelo aj Nemecko. Tam, pred-
stavte si, spadlo do rúk Slovákom. 

Po celom roku cestovania prišlo na-
späť na Slovensko do pokladne predaja 
lístkov na lanovku vo Vysokých Tatrách. 
„Som taká rada, že ťa opäť vidím!“ Euro 
sa obzrelo za známym hlasom a zbadalo 
svoju dobrú kamarátku dvojeurovú min-
cu. „Nedúfalo som, že sa ešte niekedy 

stretneme. Veď som precestovalo 
skoro celú Európu!“ „Vieš, že 

ja tiež?!“ radostne povedala 
dvojeurová minca. Dlho 

trvalo, kým si vyrozprá-
vali všetky svoje zážit-
ky.

Ako je možné, že 
spoznali toľko kra-
jín? No predsa preto, 

že euro je doma v de-
vätnástich  krajinách, 

ktoré nazývame Európa.

AKO EURO
precestovalo Európu
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Odkedy Slovensko vstúpilo do Eu-
rópskej únie, prišli k nám viaceré 
inovácie. Či už nám pohoršili, alebo 
polepšili, neviem objektívne posú-
diť. Určite mi mnohí dajú za pravdu, 
že jedným z najväčších krokov, kto-
ré sme ako eurokrajina podnikli, bola 
zmena platiacej meny. Slovenské ko-
runy sa  1.1.2009 oficiálne vytratili z 
našich peňaženiek a nahradili ich eurá. 

Nebolo to však jednoduché hlav-
ne pre staršie generácie. Museli začať 
používať kurzové kalkulačky, ktoré 
každý našiel v svojej poštovej schrán-
ke. Bolo ťažké pochopiť, že 30 korún, 
ktoré si kedysi mohli vyskladať aj z 
papierových bankoviek, je odrazu v 
jednej minci s číslom 1 a zelené „pe-
niaze” s nápisom 100 nemajú hodno-
tu sto korún, ale tritisíc korún. Všetko 
sa im zdalo odrazu veľmi lacné: „Len 
jedno euro, len dve eurá,“ no stačilo 
stlačiť prevod a hneď si uvedomili, že 
už majú na konte stokorunový nákup.

Na druhej strane nám euro poskyt-
lo pohodlnejšie cestovanie do krajín 
s rovnakou menou. Odbremenilo nás 
od ťarchy výmeny peňazí. Ak dovo-
lenkujeme v Španielsku, v Nemecku, 
či v ďalších sedemnástich krajinách, 
eurá sa nám môžu spokojne kotúľať v 
dlaniach. Naopak, vycestovať do su-
sedných štátov len tak na nákupy sa 
nám nepodarí bez poľských zlotých, 
maďarských forintov či českých korún. 
Vďakabohu, že máme kreditné karty, 
pretože nosiť so sebou doslova milión 
forintov, by nás veľmi skoro omrzelo.

Euro tento rok oslávilo u nás na Slo-
vensku už desiate narodeniny. Aj keď je 
to už dlhšia doba, pred očami mám ešte 
stále staré dobré „desaťkorunáčky”, 
ktoré som si ako malá šetrila v prasiatku 
na sladkosti. Myslím si, že každá mena 
istým spôsobom aj reprezentuje svoju 
krajinu, preto by som rozhodne nebo-
la proti, ak by sa niekedy v budúcnos-
ti slovenské koruny na náš trh vrátili.

Katarína Szalonová
foto internet

Euro naše
každodenné
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hodiny literAtúry sú v očiAch 
dospievAjúcich ľudí v mnohých 
prípAdoch len príťAžou. prežiť 45 
minút A počúvAť o knihe, ktorú ste 
síce mAli prečítAť, no nezvládli ste 
to, je nudA. priznAjme si to, povinná 
literAtúrA nie je pre kAždého to prA-
vé orechové. nAjmä pre teenAgerov 
bývA námet knihy čAsto nudný A dej 
zdĺhAvý. to je všAk škodA. literAtúrA 
A knihy nás totiž vediA priprAviť do 
životA tAkým spôsobom, ktorý nikde 
inde nezískAme.

Povinné čítanie je pre nás často len bre-
menom a my hľadáme cestu, ako sa ho 

zbaviť. Občas však veľmi skoro hádžeme 
flintu do žita, a tak či tak po čase pochopí-
me, že od autorov, ako napríklad Alexan-
der Solženicyn či George Orwell sa toho 
môžeme predsa len veľmi veľa naučiť. 

Jeden deň Ivana Denisoviča – 
A. Solženicyn

Ruský spisovateľ, učiteľ, držiteľ No-
belovej ceny, ba dokonca počas vojny 
aj vojak. Hovoril otvorene svoj názor 
každému a za každých okolností. Bol 
obvinený z vlastizrady a na vlastnej koži 
zažil krutosť gulagov. Dostal gulag do 
povedomia miliónov ľudí. Dal obrov-
ský impulz ruskému disidentu. Život 
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Aj vďAkA knihe jeden 
deň ivAnA denisovičA sA 
solženicyn zArAdil nA 

literárny pAnteón.

51 

Solženicyna naozaj nebol prechádzkou 
po ružovej záhrade. To sa odrazilo na 
viacerých jeho dielach, ako napríklad Je-
den deň Ivana Denisoviča, majstrovské 
dielo napísané maj-
strovsky prostým jazy-
kom, ktoré autenticky 
vypovedá o dvadsia-
tich štyroch hodinách 
väzňa v trestaneckom 
tábore na Sibíri. Hlav-
nú postavu vytvoril Solženicyn podľa 
vojaka Šuchova, ktorý s ním bojoval 
v druhej svetovej vojne, a na základe 
vlastných skúseností v tábore, kde pra-
coval ako murár. Námet dnes už legen-
dárnej Solženicynovej novely vznikol 
v Ekibastuzskom pracovnom tábore v 
zime 1950 - 1951 a jej pôvodný názov 
znel Sč-854 - jeden deň jedného mukla. 

Zima dokáže byť naozaj krutá. Začne-
me sa na ňu sťažovať hneď ako teplo-
mer ukáže nejaké hodnoty pod nulou a 
s ú č a s n e zapíname radiátory či 
v y ť a h u - jeme zimné bundy. 
V ideál- nom prípade ešte 
môže- me byť radi, že 
máme čo vytiahnuť, 
p r e - tože trestanci 
v gula- goch pre-
žívali s vatovaným 
k a b á t - com a 
bušlatom t e p l o t y 
m í n u s 
dvadsaťpäť 
stupňov. Inej 
cesty nebolo. 
Kto chcel pre-
žiť, musel držať 
„hubu“ a mať oči na 
stopkách. Vždy a všade. 
Tak to opisoval Ivan Deni-
sovič pri každej jednej aktivite, 
ktorú vykonávali. Či už to bol obed, 

cesta z barakov na miesto práce, nástup... 
Ak ste niekde meškali, tvárili sa podo-
zrivo alebo mali pri sebe čo i len niečo 
malé, čo ste nemali mať, mohlo vás to 

stáť aj život. Vinníci 
putovali na pár dní do 
väzenia. Tie však boli 
v niektorých prípadoch 
aj ich posledné. „Desať 
dní! Desať dní tunajšej 
tvrdej basy, ak si ich 

človek odsedí až do konca, znamená to 
na celý zvyšok života stratiť zdravie. 
Istá tuberkulóza a z nemocnice tak sko-
ro nevyjdeš. Tí, čo si odsedeli pätnásť 
dní tvrdej, sú už pod zemou,” vypove-
dá Denisovič. Steny z kameňa, cemen-
tová dlážka, ľad na stenách, spánok na 
holých doskách, teplé jedlo len trikrát... 
Snaha a boj o to, aby sa tam nedostali. 
Ivan Denisovič bol len jeden z mnohých, 
ktorí museli dennodenne čeliť nepriazni 
svojho osudu. Každá maličkosť moh-
la byť pre nich dôvodom na prežitie. 
Vážme si preto to, čo máme a nezabú-
dajme na tých, vďaka ktorým  to máme.
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Zvieracia farma – George Orwell
George Orwell, vlastným menom Eric 

Arthur Blair, britský velikán, ktorý sa 
presadil vďaka svojej nebojácnosti. Bol 
rebelom na správnom mieste, pretože 
sa postavil za rovnosť a odcudzil režim 
fašizmu, ktorý opísal vo svojej antista-
linistickej alegórii Zvieracia farma, kde 
sa hlavnej úlohy zhostili personifikova-
né zvieratá.

V popredí sú prasatá ako najmúdrejšie 
jedince spomedzi všetkých. Chcú zalo-
žiť nové impérium bez panstva a príka-
zov ľudí. Zorganizujú revolúciu, vyženú 
svojho pána a nastolia zvieraciu vládu. 
Tak ako máme zákony, ktoré podlie-
hajú ústave, aj oni svoje učenie zhrnuli 
do siedmich pravidiel, ktoré napísali 
na viditeľné miesto, aby si ich mohol 
hocikto hocikedy prečítať. Inteligenč-
ný kvocient nemali všetky zvieratá na 

tej istej úrovni, a tak si prasatá pra-
vidlá postupne poupravovali podľa 
svojho gusta. Prikázanie: „Žiadne 
zviera nebude spať v posteli,“ sa 
zmenilo na: „Žiadne zviera nebude 

spať v posteli s perinami.” Naopak k 
niektorým, ako napr.: „Žiadne zviera 

nezabije iné zviera,“ bol pridaný doda-
tok: „Žiadne zviera nezabije iné zviera 
bez dôvodu.“ Avšak v úvodzovkách len 
dodatok zmenil celý kontext pravidla. A 
presne v tom duchu sa to menilo aj na 
farme. Zvieratá boli ale tak zahĺbené do 
vykonávania svojej práce, že nemali čas 
sa tým zaoberať. Ak si však niečo pred-
sa len všimli, prasatá ich rýchlo umlčali 
nejakou nezmyselnou výhovorkou. Po-
stupne sa farma dostala tam, kde bola aj 
za vlády ľudí a na stene ostalo napísané 
už iba jedno pravidlo: „Všetky zvieratá 
sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie.“ 

Orwell na niekoľkých stranách 
výstižne zachytil a priblížil 

prevládajúcu atmosféru 
doby. V knihe  nájde-

me aj veľa ľudsko 
– zvieracích po-
dobností a či tým 
autor urobil dob-

re, posúďte sami. 
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občAs robíme unáhlené závery bez 
rozmýšľAniA A oberáme sA tAk o mož-
nosť stAť sA múdrejšími. či chcete 
Alebo nie, v niektorých prípAdoch 
stAčí pár viet A dej vtiAhne vAšu my-

seľ do príbehu tAk, že nebudete po-
kojní, pokiAľ nedôjdete do koncA. 
myslím, že dielA od solženicynA A 
orwellA tú schopnosť Aj po mnohých 
rokoch stále mAjú. príjemné čítAnie!

Katarína Szalonová  
foto internet



54 

Ako sa stať
Človekom

keď som bol mlAdší, rodičiA mA vied-
li k štedrosti, k skromnosti, učili mA, 
Aby som sA nebil A správAl sA slušne. 
čAsto som vtedy rozmýšľAl, nAčo mi 
to bude... veď predsA z keksíkA, kto-
rý dArujem, sA Asi veľmi nenAjem. keď 
mA niekto zbije nA ihrisku, tiež nie je 
žiAdnA výhrA. tAk prečo by som nemAl 
chcieť byť už v detstve bohAtý A sláv-
ny?   

Prečo je to tak? Prečo ľudia chcú byť 
bohatí a slávni? V podstate na tom nie 
je nič zlé.  Určite poznáte ľudí, ktorí sú 
známi po celom svete, ľudí, ktorým pre-
tieklo cez prsty množstvo peňazí, ale ich 
charakter im nikdy nedovolil ich zne-
užiť. Jeden môj obľúbený spisovateľ na-
písal, že nemôžeme stavať dom bez 
základov. Bohužiaľ, existujú 
ľudia, ktorí stavajú svoj dom 
na piesku. Stavajú svoj dom 
na piesku a neuvedomujú 
si, že taký dom jednoducho 
neobstojí. A títo ľudia sú 
pre spoločnosť obrovskou 
materiálnou a morálnou 
hrozbou.

Mnohí si teraz 
povedia, ale ja 
taký nie som. 
Spomeň-
te si 
v š a k , 
koľko-

krát ste neprispeli na dobročinnú zbier-
ku, veď vám tiež nikto nedal nič zadar-
mo. Uprednostníme dve bezvýznamné 
povýšenia v zamestnaní pred založením 
rodiny. Kupujeme a robíme všetko pod-
ľa súčasných trendov iba preto, že je to 
trendové. Protestujeme, a nevieme proti 
čomu. Na youtube sú populárne videá, 
napríklad Ako sa stať milionárom. Naj-
lepšie, ak sú ešte s príponou jednoducho 
alebo okamžite. A všetky tieto snahy nás 
okrádajú nie o vonkajšiu, ale o vnútornú 
slávu a bohatstvo.

Zapreli sme skutočné hodnoty našej 
európskej civilizácie pred falošnou 
piesňou globalizmu a materializmu. 
Dnes už nie je ťažké stať sa bohatým a 

slávnym, pretože ak naozaj dnes nie-
čo budete chcieť, dosiahnete to. 
Čo je však dnes naozaj ťažké, 
je spôsob, akým to dosiahne-
te. Hodnoty: spravodlivosť, 
milosrdenstvo, pokora, sta-

točnosť nahrádzajú opor-
tunizmus a relativizmus. A 

to nie sú prázdne slová, to je 
skutočnosť. A my všetci 

sme na vine! Aj ja, aj vy. 
Na mieste je potom 

otázka: „Čo už len 
ja, obyčajný 

človek, mô-
žem urobiť?“ 

Pravda je, 
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že každý niečo robí. Akokoľvek klišovi-
to bude táto odpoveď znieť, všetci máme 
miesto v Božom pláne, a preto každý 
z nás môže zmeniť a mení tento svet.
S touto možnosťou sa konfrontujeme 
každý boží deň, každý jeden okamih a je 
len na nás, akými hodnotami na ne bu-
deme odpovedať. Moji rodičia vedeli, 
že veľkého človeka zo mňa nespraví ani 

keksík, ani to, že bu-
dem najväčší bitkár 
na ihrisku. Vedeli, 

že veľkého člo-
veka zo mňa 

spraví môj cha-
rakter. Mnohí z 

nás budú o 
pár rokov 

z a s t á -

vať dôležité posty v spoločnosti a všetci 
dúfame, že čo najlepšie.

Vytvor svoj charakter a tvoj charak-
ter vytvorí teba. Milióny a sláva sú len 
ovocie. Na čom však naozaj záleží nie 
je to, či na teba budú ľudia pamätať ako 
na Sokrata, alebo upadneš do zabudnutia 
ako stará babička z vedľajšieho vchodu, 
ktorá vychovala sedem detí. Či už budeš 
zomierať v bohatstve alebo v chudobe, v 
sláve alebo v anonymite, na čom naozaj 
záleží je to, či ľudia 
o tebe budú môcť 
povedať: „Toto 
bol človek s veľ-
kým Č.“ Tak čo, 
budeš sa už dnes 
snažiť byť takým 
človekom? 

Lukáš Simočko
foto archív GKM
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múrmiZAtehelne

presne pred 75 rokmi odviezli z košíc 
piAtimi trAnsportmi tAkmer všetkých 
občAnov židovského pôvodu. posled-
né dni pred cestou do koncentrAč-
ného táborA Auschwitz - birkenAu 
strávili zhromAždení v priestore ko-
šickej tehelne. čo sA nAozAj diAlo zA 
múrmi košickej tehelne, sA dozviete, 
Ak neotočíte list, Ale zAčítAte sA do 
nAsledujúceho článku.

V apríli 1944 maďarská administra-
tíva začala sústreďovať košických Ži-
dov do niekoľkých štvrtí. Dokopy bolo 
šesť zberných táborov. Kvôli zriadeniu 
zberného tábora v košickej tehelni sa 
to zredukovalo na tri tábory. V budove 
na Floriánskej ulici, v bývalom náprav-
nom ústave mladistvých (dnešný areál 
Univerzity veterinárneho lekárstva a 
farmácie) a najväčšie geto bolo v oko-
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lí dnešnej Partizánskej ulice, kde pred 
prvými deportáciami sústredili okolo 
15 000 ľudí. Trpeli nedostatkom jedla, 
vody a brutalitou strážiaceho personá-
lu príslušníkov SS. Mnohí si život rad-
šej vzali sami, pretože už nedokázali 
znášať utrpenie. Tábor viedli policajní 
dôstojníci Tibor Szoó a známy vojnový 
zločinec László Csatári, ktorý  pokojne 
zomrel pred šiestimi rokmi v Budapešti. 

V nedeľu 2. júna 2019 sa stretli pozo-
stalí i rodinní príslušníci a známi tých, 
ktorým bol na mieste bývalej košickej 
tehelne odhalený pamätník. V roku 1944 
sa nedobrovoľne ocitli za múrmi tehel-
ne pred ich naložením do vagónov a 
odoslaním do Osvienčimu. Ani ja som 
si nenechala ujsť odhalenie pamätníka, 
ktorý má „silne“ sym-
bolický význam. Kaž-
dá tehla symbolizuje 
ľudskú bytosť, ktorej 
život bol vstupom do 
tehelne a následným 
transportom ukonče-
ný. Medzi pozostalými, ktorí prišli, bola 
i Magda Zadorová. V čase deportácie 
mala 24 rokov. „Zahynuli mi rodičia, 
brat aj sestra. Zostala som ešte s tromi 

sestrami, všetky štyri sme sa zachránili.“

Pri tejto príležitosti som sa na tehelňu 
opýtala môjho starého otca, ktorý síce nie 
je židovskej národnosti, ale na tie časy si 
často spomína: „Bolo to príšerné. Veľké 

množstvo Židov dáva-
li do tunelov, kde vy-
paľovali tehly. Odtiaľ 
ich vagónmi zvážali 
do koncentračných tá-
borov. V tom čase som 
navštevoval školu na 

Kukučínovej ulici. Z kopca sme videli, 
ako ich tam niesli - tisíce a tisíce. Nemohli 
sme nič urobiť, boli sme bezmocní.“ 

tehelne
celkovo cez košice 

prešlo do táborA smrti 
viAc Ako 401-tisíc

židov.

Alexandra Voláková
foto internet57 
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v rámci voliteľného predmetu eti-
kA A etiketA sme v tomto školskom 
roku zAčAli spoluprAcovAť s krízo-
vým centrom dorkA – centrom pre 
obnovu rodiny v košiciAch. s nápA-
dom prišlA pAni učiteľkA mArton-
číková. ukázAlA nám, že mAť uspo-
riAdAnú rodinu A teplo domovA nie 
je pre kAždého sAmozrejmosťou. 
    

Vydali sme sa na dlhú cestu pozna-
nia. Celá spolupráca sa niesla v duchu 
motta Matky Terezy - „Nesnaž sa robiť 
veľké veci, ale len malé veci s veľkou 

láskou.“ Postupne sme začali spozná-
vať deti a snažili sa chápať ich správa-
nie voči iným. Práca s týmito deťmi 
bola veľmi náročná už aj kvôli rozdiel-
nemu veku a rozdielnym záujmom. Na 
každé stretnutie sme sa im snažili pri-
pravovať aktivity, ktoré by ich upútali 

a zároveň aj pobavili. Zažili sme však 
aj situácie, keď sme si s nimi už neve-
deli poradiť. Nedokázali sme ich upo-
kojiť. Vtedy prišli na pomoc animátori.  

Atmosféra v herni bola však väčšinou 
veľmi príjemná. Odmenou za našu prácu 
nám boli šťastné detské očká. Ich pohľad 
bol na nezaplatenie. Vždy netrpezlivo 
čakali, čo nové sme si pre nich  prichys-
tali. Uvedomovali sme si, že do krízové-
ho centra sa môže dostať naozaj každý. 
Nikdy  nevieme, ako sa s nami osud za-
hrá a je úplne jedno, z akej rodiny či so-
ciálnej vrstvy pochádzame. Teší nás, že 

sa nám naskytla príležitosť 
pomáhať sociálne slabším. 
Pre mňa sa táto skúsenosť 
stala motiváciou pre vý-
ber budúceho povolania. 

Pre niektorých z nás zna-
mená teplo domova pras-
kanie dreva v kozube. Iní 
vidia ideál vo voňavom 
byte, vrátane manžela, 
ktorý poupratuje a navarí, 
pre ďalších je to veľa detí 
či večera pri spoločnom 
stole. Pre deti z krízového 
centra je to len mať rodi-
čov a strechu nad hlavou

Pri každej návšteve sme rozmýšľali 
o tom, že problémy, ktoré dennodenne 
riešime, nie sú najdôležitejšie na svete. 
Sme radi, že sme mohli spoznať aj ľudí, 
o ktorých sme doteraz nevedeli napriek 
tomu, že žijú na tom istom sídlisku.

šancaDruhá

Magdaléna Nagyová  
foto archív GKM
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ľudská tvár je predmetom všestrAn-
ného záujmu. zAoberá sA ňou tAk 
vedA, Ako Aj umenie. význAm má Aj 
v bežnom živote. umenie stAré viAc 
Ako päťtisíc rokov účinne využívAli 
nAjmä číňAniA, stArí rimAniA, gréci. 
podľA čŕt v tvári vyberAli služobníc-
tvo nA cisársky dvor, komunikovAli 
s potenciálnymi obchodníkmi či roz-
poznávAli zločincov. skúmAním tvárí, 
ktoré sústAvne signAlizujú nAše poci-
ty, sA snAžili rozumieť ľudskej duši. 
podľA jednotlivých znAkov – šírkA 
nosA, veľkosť brAdy, fArbA očí A ich 
tvAr  – získAli dokonAlé individu-
álne informácie. nA záklAde nich 
vedeli identifikovAť vlAstnosti svo-
jich ľudí, ich mimoriAdne nAdAnie, 
vlohy A predpoklAdAť ich správAnie.

Po štyristo rokoch pomocou modernej 
vedy odhalili aj tváre troch Košických 
mučeníkov. Vďaka antropologickému 
skúmaniu, digitalizácii ich pozostatkov, 
ale aj vďaka niekoľkomesačnej snahe 
historikov, teológov, antropológov a fo-

renzných odborníkov sa podarila dôve-
ryhodná rekonštrukcia podoby tvárí sv. 
Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca 
a sv. Melichara Grodeckého. Odbor-
níci zo Slovenska i z Čiech pracovali 
na tomto projekte niekoľko mesiacov. 
Ruku k dielu priložil aj uznávaný bra-
zílsky 3D dizajnér Cicero Morae.
Jiří Šindelář, odborník na 3D skenovanie, 
pre novinárov uviedol: ,,Podoba tváre 
na viac ako 90 percent zodpovedá rea-
lite, zostávajúcich desať percent už je 
potom účes, farba vlasov či farba očí, 
čo sú informácie, ktoré bez zložitých 
analýz DNA nemáme šancu zistiť.“ 

Portréty zverejnila Košická arcidiecé-
za pri príležitosti jubilejného roka 400. 
výročia ich mučeníckej smrti, ktorý 
sa zavŕši 7. septembra 2019 v košickej 
katedrále. Významné výročie si pri-
pomína aj naše gymnázium, ktoré je 
pomenované práve po týchto troch od-
vážnych svätcoch. O ich živote sa štu-
denti viac dozvedeli na konferencii k 
Roku sv. Košických mučeníkov, ktorá 
sa uskutočnila v utorok 8. januára 2019.

Tvárou v tvár

Lucia Líšková
foto internet
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kAždoročne má mesiAc máj pre nAd-
šencov hokejA špeciálnu príchuť. 
špeciálnu, pretože sA konAjú mAj-
strovstvá svetA A Ako si už môžete 
domyslieť, tie si nik nemôže nechAť 
ujsť. A ešte špeciálnejšiu ju mAli ten-
to rok, lebo sA konAli priAmo u nás. 
tAk sme si pokrik: „my sme tu domA! “ 
mohli prAvdivo zAkričAť so všetkým, 
čo k tomu pAtrí. 

Miesto
Centrom diania mali byť už dopredu 

avizované mestá Bratislava a Košice. 
Zmenou oproti predošlým majstrovstvám  
bolo umiestnenie národného mužstva na 
východ krajiny. Rozhodnutie, ktoré via-
cerých pobúrilo a chceli presun našich 
chlapcov späť. My, odsúdenci z opač-
ného kraja republiky, sme to však videli 
tak, že: „...kedz maju bavic na vychodze, 
ta budu bavic na vychodze“. Steel aré-
na a Zimný štadión Ondreja Nepelu sa 
teda stali niekoľkotýždňovým domovom 
pre 16 tímov zo 16 krajín, ich fanúšikov, 
podporovateľov, novinárov, rodinných 
príslušníkov hokejistov a ďalších mno-
hých ľudí, ktorí sa okolo hokeja „točia“.

Atmosféra
Niekoľkomesačné prípravy sa zakonči-

li otváracím ceremoniálom  a odštartovali 
tak zápasový kolotoč. U nás v Košiciach 
boli ulice zaplnené Fínmi, v baroch pose-
dávali Nemci, Angličania či Kanaďania 

a občas bolo vidieť aj nejakých 
Dánov. Veselo si popíjali a 

MY SME
TU DOMA!

60 
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zabávali sa, samozrejme, s väčším odu-
ševnením, ak sa ich miláčikom aj darilo. 
Celkovo MS na Slovensku navštívilo v 
arénach 472 648 fanúšikov, čo je devia-
te najvyššie číslo v histórii majstrov-
stiev. A či sa im páčilo? „The beer is 
very cheap here so...“ (pivo je tu veľmi 
lacné) znela tradičná odpoveď z úst Fí-
nov. Tak, k šťastiu stačí asi naozaj málo. 

Ceny
Počas celého šampionátu sa ceny v 

gastronomických zariadeniach na Hlav-
nej ulici pre zahraničných návštevníkov 
navýšili o 20%. Nečudo, keď my gú-
ľame očami nad tými našimi, oni si aj 
s dvadsaťpercentnou prirážkou objed-
návali s úsmevom na tvári s tým, že je 
to lacné. Na štadiónoch to nebolo iné, 

košická steel ArénA s kApAcitou 8347 
miest bolA počAs šAmpionátu mimo-
riAdne vyťAžená. to sA odzrkAdlilo 
Aj nA doprAve, keďže bolo viAcero 
ulíc uzAtvorených.
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len na pivo ste potrebovali nezvyčajný 
badžet. Lístky sa pohybovali v rôznych 
cenových ponukách v závistlosti od zá-
pasu, miesta sedenia... Na zápas našej 
reprezentácie ste sa mohli dostať aj za 
60 € alebo iné mužstvo si pozrieť aj za 
25 €. S pribúdajúcim časom išli ceny 
pochopiteľne hore. Ak ste však naozaj 
skutočný fanúšik, určite ste si nemohli 
nechať ujsť ten posledný, najdôležitej-

ší zápas. Finále. Rozhodnutie, či dať
300 € za vstupenku, alebo sa rozhorčo-
vať radšej doma pri telke, záviselo od 
vás. Štadióny však majú skutočne neopa-
kovateľnú a nezabudnuteľnú atmosféru.

Slovenská reprezentácia
Opäť sa to nepodarilo. Opäť sme os-

tali s prázdnymi rukami. Opäť sme mali 
len oči pre plač. Čo nám chýbalo? Len 
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gól, bod či sekunda. Za posledných 12 
rokov Slovensko postúpilo do finále len 
dvakrát. Škoda, že sa po domácom šam-
pionáte nepodarilo túto štatistiku zlepšiť. 
Chlapci mali veľkú šancu a po veľmi 
dlhom období to bol konečne hokej, na 
ktorý sa dalo pozerať, 
čo viac, hrali sme vy-
rovnane so všetkými 
favoritmi. Šťastie ale 
nestálo pri nás. Naši 
hráči sa napriek tomu 
prezentovali vo veľmi 
dobrom svetle a strhli srdcia fanúšikov. 
Najlepším strelcom Slovenska sa stal s 
piatimi gólmi Matúš Sukeľ. Kritiku od-
ložme bokom a neostáva nám nič iné, 
ako povedať: „Ďakujeme, chlapci!“

Na tróne Suomi
Víťazmi celého turnaja sa stali hú-

ževnatí Fíni. Aj napriek tomu, že mali 
minimum hráčov z NHL a ich celý tím 
zarábal dokopy toľko, ako napríklad len 
samotný kanadský hráč Mark Stone, 
ukázali svetu, že kde je vôľa a tímový 
duch, tam je aj cesta. Veľkú zásluhu na 

tom mali aj kapitán An-
tilla či hviezda mužstva 
len osemnásťročný 
Kaapo Kakko. Ten má 
cukrovku a celiakiu, no 
hrá hokej a v priebe-
hu 13 mesiacov sa mu 

podarilo vyhrať MS 18, MS 20 a aj MS 
seniorov. V každom prípade bude zaují-
mavé sledovať jeho kariéru a možno raz 
môcť aj povedať, že taká hviezda hrala 
kedysi aj na našom malom Slovensku.

kritiku odložme bokom 
A neostávA nám nič iné, 

Ako povedAť:
„ďAkujeme, chlApci!“

Katarína Szalonová  
foto archív GKM, internet
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cyklus nášho čAsopisu stále pokrAčuje, A keďže 
náš odchod je už nA spAdnutie, Aj miestA, ktoré 
sme v redAkčnej rAde obývAli, musíme prenechAť 
ďAlším nádejným novinárom. zoznámte sA tedA s 

novým tímom občAsníkA Quo vAdis.

GENERATIONN
Grafika a fotografie

Matúš Stahovec (1.Ag) Matej Mozoláni (1.Ag)
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65 redakčná rada
foto archív GKM

N
Prajeme im úspešné prevzatie štafety a múzu vždy, keď ju budú 

potrebovať.

Redaktorky

Patrícia Petrušová (3.Ag)

Alexandra Voláková (1.Ag)

Magdaléna Nagyová (1.Ag)

Lucia Líšková (1.Ag)
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Gardošiny

Čižmároviny

redakčná rada
foto archív GKM

sú mŕtve...

...nech žijú

Noví redaktori pre vás už neúnavne zbierajú ďalšiu zbierku najhlúpejších škol-
ských výrokov.






