




3

Nenechajte si ujsť

Nezabudnuteľný
Zlatý hlas z Prahy, Sinatra východu, 
Maestro, božský Kája, aj takto ľudia pre-
zývali Karla Gotta, velikána česko-slo-
venskej hudby. O jeho charizme sme sa 
presvedčili pri náhodnom stretnutí s ním 
v Prahe.
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Ako som neumrela
 Drsná a zároveň nádherná. Aj taká je prí-
roda v tajomne znejúcom Arménsku. Táto 
horská krajina v juhozápadnej Ázii ešte 
stále nie je masovo vyhľadávaná, no keď 
uvidíte jej úchvatné lokality plné kláš-
torov, budete tam chcieť zavítať. O tom, 
že starobylé a historické Arménsko je 
príťažlivým lákadlom, som sa presved-
čila aj ja v rámci programu Erasmus+.
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Na koberčeku
Školstvo prechádza v súčasnosti 
rôznymi zmenami. v spoločnosti 
rezonuje téma zvyŠovania platov 
učiteľov, zmena statusu učiteľa... 
zaŠli sme si preto opäť za naŠou pani 
riaditeľkou, ktorá nám ochotne 
odpovedala na naŠe otázky.

Mnohokrát počúvame termín celoži-
votné vzdelávanie. Čo pod týmto poj-
mom rozumiete? Vzdelávajú sa nepre-
tržite aj naši učitelia?

Spoločnosť, ktorej sme súčasťou, sa 
vyvíja veľmi rýchlo. Trh práce sa mení 
rýchlejšie, ako sa školstvo stíha prispô-
sobiť. Z dôvodu rýchleho technologic-
kého pokroku sa mnoho odvetví auto-
matizuje. Odborníci upozorňujú, že veľa 
povolaní zanikne a ľudia sa budú musieť 
rýchlo prispôsobiť novým výzvam. S 
tým súvisí aj celoživotné vzdelávanie. 
Ide o systém školení, kurzov, aktivít, 
ktorým zamestnanec reaguje na zmenu 
požiadaviek v práci. Základné a odbor-
né vzdelanie človek získa v škole, počas 
života ho však musí neustále dopĺňať a 
rozširovať, aby bol pre zamestnávateľa 
zaujímavý. Rovnako sú na tom aj naši 
učitelia. Mnohí skončili vysoké školy 
pred 25-30 rokmi. Obsah vzdelávania 
sa rokmi upravuje, nastáva inovácia po-
znatkov a zásadne sa menia metódy a 
formy práce. Naši  učitelia sa musia ne-
ustále vzdelávať. Momentálne je osem 
učiteľov zapojených v projekte IT aka-
démia, ktorý je zameraný na inováciu IT 
vzdelávania. Naši pedagógovia overujú 

a pripomienkujú nové vzdelávacie témy 
v spolupráci s UPJŠ a s inými univerzi-
tami na Slovensku. Kvalifikačná úroveň 
učiteľov rastie okrem iného aj účasťou 
na ekonomických, spoločenskovedných 
a prírodovedných seminároch, atestáci-
ách. Účasťou na rôznych kurzoch uči-
telia získavajú certifikáty (napr. ECDL, 
ECO-C®). Verím, že získané vedomosti 
a zručnosti sa pretavujú do dennoden-
ného vzdelávacieho procesu a aj vďa-
ka tomu si naše gymnázium zvyšuje 
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svoj kredit a konkurencieschopnosť. To 
isté sa bude v budúcnosti vyžadovať aj 
od vás. Momentálne sa však od vás oča-
káva aktívna účasť na vyučovaní, nie 
iba pasívny príjem nových informácií. 

Nechystajú sa zmeny v oblasti overova-
nia vedomostí? Počuli sme, že vzorom 
pre slovenskú reformu školstva je fín-
ske školstvo, kde žiakov neskúšajú. Cí-
time sa byť zaťažení neustálymi písom-
kami a testami. Strácame motiváciu, 
informácií je príliš veľa...

To vám verím, hlavne keď sa blíži  kla-
sifikačné obdobie. Zásady hodnotenia a 
klasifikácie sa v blízkej budúcnosti prav-
depodobne meniť nebudú. Táto téma trápi 
aj mňa. Fínsky vzdelávací systém je iný 
ako ten náš a v mnohom sa ním môžeme 
inšpirovať. Čo sa týka predovšetkým ich 
základnej školy - žiaci nie sú skúšaní, píšu 
málo domácich úloh, dôležité sú emócie a 

spolupráca. Bolo by dobré, keby to aj na 
Slovensku bolo tak. Náš vzdelávací sys-
tém je postavený na výkone žiaka. Učiteľ 
písomkou, testom alebo ústne overí, či si 
žiak osvojil určité vedomosti z jeho pred-
metu a na základe toho ho ohodnotí. Ta-
kéto hodnotenie však neodráža skutočné 
vedomosti, zručnosti, tvorivosť a pravde-
podobne neposúva žiaka dopredu. Mys-
lím si, že hodnotenie by malo byť kom-
plexnejšie a malo by zahŕňať aj schopnosť 
žiaka samostatne uvažovať a vedomosti 
prepájať. Ale to, čo vás momentálne trápi, 
nevieme vyriešiť v krátkom čase. Sú pravi-
delné polročné hodnotiace obdobia, keď je 
zvýšený nápor na žiaka (aj na učiteľa). Na 
gymnáziu sa už očakáva zvýšená schop-
nosť a chuť vzdelávať sa. Mnohým z nás 
sa osvedčilo študovať priebežne, potom sa 
tie dni pred polročnou alebo koncoročnou 
klasifikáciou zvládajú ľahšie.  

 
     Ďakujeme za rozhovor.
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Novopečení

imatrikulácia je neodmysliteľnou tra-
díciou naŠej Školy. je to udalosť, pred 
ktorou majú reŠpekt mnohí prváci.

6 
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V októbri nás v priestoroch Halmiho 
dvora na Hlavnej ulici prijali starší štu-
denti do „cechu mučeníckeho“. Sláv-
nosť sa niesla v duchu 50. rokov a ako 
čerstvá gymnazistka musím povedať, že 
to naozaj stálo za to. Program pripravi-
li tretiaci a treba uznať, že si ho veľmi 
dobre premysleli a vtipne spracovali. Po 
prekonaní nástrah, ktoré nám pripravili 
starší spolužiaci, a po zložení slávnostné-
ho sľubu sme sa stali riadnymi študentmi 

nášho gymnázia. K perfektnému večeru 
neodmysliteľne patrilo aj skvelé občer-
stvenie a hudba, pri ktorej sme sa poriad-
ne vybláznili. Tretiaci sa osvedčili ako 
výborní organizátori, pozorní hostitelia 
a talentované osobnosti. Bola to jedna z 
najlepších akcií, na akej som kedy bola.

Ďakujeme za skvelý večer a tešíme sa 
o rok.

Andrea Tkáčová
foto archív GKM
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Večné mesto
  história a kopa ľudí na každom 

kroku. skútre, čarovné uličky na 
každom rohu a taliansky tempe-
rament vo vzduchu. také je večné 
mesto - rím.

Netradičná zostava

Jeseň je vhodným obdobím na spo-
znávanie mesta, ktoré má stredomor-
skú klímu, lebo sa vyhnete horúčavám. 
Preto sa náš duchovno-poznávací pobyt 
konal počas jesenných prázdnin. Bola 
som prekvapená, keď som sa dozvede-
la, že na tento výlet sme sa zo študentov 
gymnázia nakoniec vybrali len ja a moja 
spolužiačka. Zvyšok skupiny tvorili uči-
telia a zamestnanci školy na čele s pá-
nom farárom a školským kaplánom. Aj 
keď som si svoju prvú návštevu Ríma 
možno nepredstavovala v spoločnosti 
svojich učiteľov, musím podotknúť, 
že bolo príjemné a zaujímavé spo-
znať pedagógov aj z inej stránky.

 

Od rána až do večera

Program začal hneď po prí-
lete a každý deň trval až do 
zotmenia. V priebehu piatich 
dní sme nachodili obrov-
ské množstvo kilometrov. 
Navštívili sme všetky štyri 

pápežské baziliky. Lateránska bazili-
ka, nazývaná aj Matkou všetkých kos-
tolov, nás privítala hneď v prvý deň. 

Bolo zaujímavé vidieť na vlastné 
oči Baziliku Santa Maria Maggio-
re, kde bola schválená staroslovienči-
na ako štvrtý oficiálny liturgický jazyk 
za prítomnosti sv. Cyrila a Metoda. 

Vysvietenú Baziliku sv. Petra sme 

 „svet je kniha a tí, ktorí neces-
tujú, čítajú iba jednu stranu.“

sv. augustín

10 
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prvýkrát zazreli skoro ráno, keď sa nám 
naskytla možnosť sláviť sv. omšu priamo 
pri hrobe sv. Petra. Jej obrovské rozme-
ry a impozantnosť 
nám všetkým vyra-
zila dych. Vyjsť po 
viac ako 400 scho-
doch, miestami úz-
kych a točených, 
stálo za to. Po vý-
stupe na vrchol ku-
poly sa nám naskytol nádherný po-
hľad. Rím sme mali ako na dlani.

Bohatú výzdobu poslednej baziliky sme 

obdivovali v predposledný deň. Bazilika 
sv. Pavla za hradbami s vyobrazeniami 
všetkých pápežov ma očarila pokojnou 

atmosférou. Keďže sa 
nenachádza v centre 
mesta, nehmýrila sa, v 
porovnaní s ostatnými, 
veľkou masou turistov.

Naopak, pri Koloseu 
a fontáne di Trevi bolo 
nespočetne veľa ľudí. 

V nedeľu počas modlitby Anjel Pána sme 
mali možnosť vidieť pápeža. Z diaľky 
vyzeral veľmi malý, ale to vôbec neub-

uchvacujúca atmosféra, vý-
borné jedlo a bohatá histó-
ria s množstvom pamiatok je 
tým správnym mixom, ktorý 
do ríma priťahuje milióny 
turistov.

11 
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ralo zo skvelej atmosféry, ktorá pa-
novala na námestí sv. Petra. Počas 
nášho výletu sme sa väčšinou presú-
vali „po vlastných“ alebo metrom. 
Jeden večer sme však netradične do 
hotela cestovali autobusom, prepl-
neným hlasno sa rozprávajúcimi Ta-
lianmi. Bol to zážitok na celý život.

Nebíčko na jazyku

Talianska kuchyňa sa vyznačuje 
jednoduchosťou a o tom, že v jed-
noduchosti je krása, sme sa počas 
nášho pobytu presvedčili na vlast-
nom jazyku. Hladné bruchá sme 
neraz zasýtili cestovinami, pizzou 
či chutným mäskom so šalátom. 
Ani to, že už bol november, nás 
neodradilo kúpiť si gelato. Pán fa-
rár, ktorý v Ríme študoval, nám 
poradil, kde sa dá kúpiť najlepšia 
zmrzlina. Samozrejme, nezabudli 
sme ochutnať lahodnú kávu,  lebo 
ako hovorí náš školský kaplán - 
kávy a modlitby nikdy nie je dosť.

Čo dodať na záver

Rím nás svojou noblesou uchvá-
til. Dokonca sme sa na toľko asi-
milovali, že pri chutnom jedle sme 
v posledný večer ostali do nesko-
rých nočných hodín. Zažili, vide-
li i počuli sme veľmi veľa. Vraví 
sa, že všetky cesty vedú do Ríma, 
snáď aj tá vaša cesta vás raz za-
vedie do večného mesta. Bola by 
škoda nevidieť a hlavne nezažiť 
toto jedinečné mesto na vlastné oči. 

Lucia Líšková
foto archív GKM13 
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Ohúrili
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sme

15 



16 

Stáli sme v nádherných šatách, pokojní, 
vážni, šťastní, obklopení „suprovými“ 
ľuďmi, túžiaci aspoň na chvíľu zastaviť 
čas a zostať veľkými deťmi.

Udalosť, ktorá sa nám v prvom roční-
ku zdala vzdialená, je už dnes minulos-
ťou. Zostali na ňu iba krásne spomien-
ky. Stužková slávnosť 2019 sa vydarila 
nad naše očakávania. Je síce pravdou, 
že posledný týždeň pred dlhoočaká-
vanou udalosťou bol plný hádok, stre-
su, nervozity, ale výsledok stál za to.

Začínali sme svätou omšou, ktorá sa 
niesla v slávnostnom duchu a vytvorila 
príjemnú atmosféru hneď od začiatku. 
Po omši sme sa presunuli do priesto-
rov Hotela Košice, kde sa oslavovalo 
až do rána. V oficiálnej časti nechýbali 

slávnostné príhovory, ktoré dojali mno-
hých z nás. Po tradičnom rodičovskom 
a učiteľskom tanci nám triedni učitelia 
pripli na hruď zelené stužky – symbol 
dospelosti. Čerešničkou na torte bol 
náš program. Mnohí pochybovali, no 
my sme všetkých ohúrili. Nervozita sa 
síce priamoúmerne zvyšovala narasta-
júcim počtom hostí v miestnosti, ale my 
sme nesklamali a všetkým sme ukázali 
náš skrytý talent. Vyslúžili sme si po-
tlesk a slová chvály. Po čiernej kronike 
nasledovala voľná zábava až dovte-
dy, kým sme neodpadávali od únavy.

Nedá sa povedať, či sa splni-
li všetky očakávania. Je však viac 
ako isté, že naša stužková slávnosť 
sa zapísala do histórie školy me-
dzi ostatné „GKM-kárske stužkové“.

16 
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„Naša stužková bola udalosť, ktorú sme 
všetci túžobne očakávali. Pri prípravách 
sme sa často nedohodli a detaily sme do-
ťahovali až do poslednej minúty. Stálo to 
však za to. Nielen my, ale aj naši rodičia 
a učitelia boli príjemne prekvapení naším 
výkonom i celou stužkovou slávnosťou. 
Bola to noc plná hudby, tanca, jedla, smie-
chu aj sĺz a všetci sme si ju užili. Bola to 
stužková, ktorá nám utkvie dlho v pamäti. 
Stužková, na ktorú nikdy nezabudneme.“

Veronika Ničová

„Bála som sa, ako to všetko dopadne, 
keďže sme väčšinu vecí robili na po-
slednú chvíľu (ako stále). Výsledok ma 
milo prekvapil. Program sa podaril nad 
naše očakávania. Osobne som sa veľ-
mi bavila nielen na programe, ale aj 

mimo neho. Najkrajšie je, že sme utuži-
li vzťahy so spolužiakmi i s učiteľmi.“
 Justína Alena Korpesiová

 „Spočiatku som bola voči stužkovým 
slávnostiam skeptická, považovala som to 
za zbytočne vyhodené peniaze. Dali sme 
si však na všetkom záležať, a keď nadi-
šiel deň D, bola som nadšená a zistila som, 
že skutočne dobrá stužková za to stojí.“

Monika Zuzana Ruščáková

„Podľa môjho názoru naša stužková do-
padla nad očakávania všetkých - žiakov, 
učiteľov i rodičov. Príprava bola náročná, 
no zároveň vďaka niekoľkým ľuďom i ve-
selá. Počas nácviku sa nám jednotlivé scén-
ky ani raz tak nevydarili ako na stužkovej. 
Bonusom bola aj šarmantná fotografka.“

 Martin Mati

17 
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„Junior“
medzi juniormi

v decembri sme na naŠej Škole pri-
vítali jedného z top moderátorov 
slovenska, ktorého si každé ráno 
môžeme vypočuť na frekvencii 87,7 
mhz, známeho rozhlasového a 
televízneho moderátora juniora. na 
besede sme sa dozvedeli, ako sa zo 
sninského rodáka milana stal junior 
a aká bola jeho cesta k profesii mo-
derátora v rádiu či v televízii.

Vyštudovaný učiteľ anglického jazy-
ka a dejepisu, občianskym menom Mi-
lan Zimnýkoval, sa priznal, že nemá 

rád hlupákov. Bolo skvelé od slávnej 
celebrity počuť aj to, že peniaze nie 
sú všetko. Je dôležité vzdelávať sa, 
mať všeobecný prehľad, rešpektovať
autority, ísť za svojím snom, byť otvorený 
náhode, ale aj cielene sa snažiť byť dobrý 
v tom, čo človeka baví a čím sa chce živiť. 

Kedy sa z učiteľa stal moderátor?

Na strednej škole som milo-
val dejiny a dejepis, chodil som aj 
na praveké vykopávky. Neskôr na
Filozofickej fakulte v Prešove, kde 
som študoval, som požiadal o in-

20 
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dividuálny študijný plán, aby som
i naďalej mohol chodiť na vyko-
pávky. Žiadosť mi však odmietli, 
tak som z trucu išiel na konkurz do
internátneho rádia. Začal som sa 
venovať rádiu a hudbe. Po dvoch 
rokoch som skúsil konkurz do
regionálneho rádia v Prešove a od 
roku 1998 robím v rádiu až dodnes.

Bola práca v internátnom rádiu pre 
vás zaujímavá?

Bola. V podstate som vyrás-
tol na internátnom rádiu. Hrali sme 
sa na ranné vysielanie Fun rádia a
robili sme množstvo súťaží, naprí-
klad, kto mal najviac topánok na 
izbe, mal ich odniesť pred intrák.
Výhra bola štangľa salámy...

Bolo náročné v tej dobe pracovať s 
počítačom?

Na fakulte nám zriadili miest-
nosť, kde boli počítače. Jeden z pr-
vých mailov, ktorý som odoslal
kamarátovi zo strednej školy do 
Kanady, bol z emailovej adresy
F7zimnykomi@unipo.sk. Nebol ešte
Facebook, ani Instagram, preto som 
posielal mail. Zrazu som si omy-
lom zapol CapsLocK a dopísal

som mail veľkými písmenami, čiže ta-
káto bola moja gramotnosť v tom čase.

Počas praxe sa vám vraj páčilo učiť 
a odovzdávať svoje vedomosti iným. 
Prečo ste sa nakoniec rozhodli pre 
prácu v rádiu?

Posledné roky na vysokej ško-
le som trochu flákal. Štátnica pre-
behla tak, že deň predtým som
moderoval akciu v Žiari nad Hro-
nom. Po skončení mojej štátnico-
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vej odpovede som si dal chlebíček
a pánovi docentovi som oznámil, 
že musím odísť, lebo o dve hodi-
ny moderujem v Košiciach Citroen
tour. Práca bola pre mňa koníčkom. 
Zistil som, čo bolo 
veľmi príjemné, že 
som sa tým mohol
v podstate najprv 
brigádnicky a ne-
skôr normálne živiť. Keďže moja 
mama bola učiteľka, vedel som,
že je to efektívnejšia a pre mňa 
aj zaujímavejšia cesta, ako sa do-
stať k nejakej sume peňazí. Práca
v rádiu teda nebola pre mňa iba 
nejaká forma exhibicionizmu.

Ako začala spolupráca s Marcelom?

Prihlásil som sa do regionálne-

ho rádia Flesh, kde ma prijímal 
programový riaditeľ Michal Hudák.
Z rádia Flesh som odchádzal v 
roku 2004, kde som bol ja progra-
mový riaditeľ Michala Hudáka. V

roku 1998 odišiel 
Marcel do Fun rádia. 
Fun rádio malo vte-
dy štúdio v Košiciach. 
V roku 2004 som

išiel do Fun rádia čakať na pána For-
gáča, ktorý odišiel do Rock FM 
rádia. Jedného dňa sme dostali
možnosť moderovať festiva-
ly - Orange music summer a zisti-
li sme, že máme takmer podobné
myšlienkové pochody. A odvte-
dy je z nás „nerozlučná dvojica“, 
aj keď dovolenky spolu netrávime.

Aký je váš recept na úspešný život?

je dôležité ostať pri 
zemi.
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V prvom rade potrebujete vše-
obecný prehľad. Nemusíte vedieť 
všetko, stačí vedieť, kde hľadať,
kde je ten správny „šuflík“. Treba mať 
nejaké oporné body a na to je gymnázium 
super. Prehľad vám
nikto nevezme, a to je 
jedno, v akej oblas-
ti. Raz sa vám bude 
hodiť, ani neviete, 
pri akých situáciách.
Nevyhnutné je aj poznanie. Ja som 
ho dostal, našťastie, vo folklór-
nom súbore, kde som tancoval. Keď
človek rastie v kolektíve, obklope-
ný ľuďmi, je to základná vec. Mô-
žeme ju nazvať tzv. východniarska
joga, ktorá sa volá „a já še véra“, 
a to je najdôležitejšie, nemys-
lieť si o sebe niečo viac. Je dôležité
ostať pri zemi. Nesmie vám chý-

bať ani vytrvalosť. Držať sa toho, 
čo chcete, ísť si za svojím snom.
Mám s tým osobnú skúsenosť. 
Často mi hovoria: „Je nenormál-
ne odkiaľ si a kam si sa dostal.“ Šiel

som iba postupne 
od zápasu k zápasu. 
Mal som rád svoju 
prácu a rád ju robím 
doteraz a to, že ma
ľudia rešpektujú natoľ-

ko, že si ma zavolajú na besedu, je len 
bonus, ale nebol to prvotný cieľ. Každá
jedna vec, každá výzva bola skú-
senosťou a posúvala ma vpred.

Juniorovi ďakujeme za návštevu i za 
príjemný rozhovor.

nesmie vám chýbať ani 
vytrvalosť.

Lujza  Šimková
foto archív GKM
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Škola „na  
nezaplatenie“

24 

dva víkendy a dva roky. spolu 
Štyri obohacujúce kurzy plné 
zážitkov. mediálna Škola v žiline 
už po jedenásty rok otvorila 
brány do digitálneho sveta médií 
pre vŠetkých stredoŠkolákov. pre 
mňa to bola Škola „na nezapla-
tenie“.
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Na prvom stretnutí sme sa vži-
li do role novinára. Prebiehalo 
hlavne v praktickom duchu. Be-
hali sme po Žiline s diktafónom a 
spovedali okoloidúcich. Tí, čo sa 
hneď na začiatku nezľakli vyjsť zo 
zóny komfortu, získali nielen skú-
senosti, ale aj príjemné rozhovory. 
Zistila som, že málokto reagoval 
nepríjemne, keď sme sa mu slušne 
prihovorili. Niekedy bolo zábavné 
pozorovať ľudí, ktorí mali väčší 
strach z mikrofónu ako my. Roz-
hovory sme neskôr spracovali do 
článkov. Nechýbala ani simulova-
ná tlačová konferencia či pravda 
o bulvári a klamlivá reklama. 
Vďaka tomuto kurzu som objavi-
la aj čaro písania slohových prác.

O polroka sme sa stretli na dru-
hom kurze a vzali sme si na mušku 
fotografie. Opäť sme sa po krátkej 
teórii vybrali do ulíc spolu s pro-
fesionálnym fotografom. Fotili 
sme tzv. street photo (dokumen-
tárna fotografia, kde sú odfotení 
náhodní okoloidúci). Ani v tom-
to prípade nám nesmela chýbať 
dávka odvahy. Po zotmení sme 
si zasadli za počítače a učili sa 
postprodukciu našich fotografií.

Na predposlednom kurze sme 
sa zdokonaľovali v grafických progra-
moch, hlavne v Il-
lustrator a Indesing. 
Tvorili sme plagáty a 
inú grafiku potrebnú 
pre život žurnalistu.

Výstupom mediálnej 
školy bude certifikát po štvrtom kurze. 
Okrem neho všetci získame veľa skú-

seností a veľa nových priateľstiev. Už 
teraz sa teším na po-
sledný kurz, v ktorom 
odkryjeme tajomstvo 
strihu, zvuku, kame-
ry, klapky a scenára. 
Určite by som ab-

solvovanie kurzu odporučila každému, 
koho aspoň trochu zaujímajú médiá.

zdokonalili sme sa v žurnalis-
tike i v grafike, spoznali sme 

fenomén dneŠnej doby „trochu 
inak“

Kristína Radačiová
foto archív GKM
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drsná a zároveň nádherná. aj taká 
je príroda v tajomne znejúcom 
arménsku. táto horská krajina v 
juhozápadnej ázii eŠte stále nie je 
masovo vyhľadávaná, no keď uvidíte 
jej úchvatné lokality plné kláŠto-
rov, budete tam chcieť zavítať. o tom, 
že starobylé a historické arménsko 
je príťažlivým lákadlom, som sa 
presvedčila aj ja v rámci programu 
erasmus+.

2. 9. 2019 
Sedela som v rýchliku, ktorý uháňal do 
Bratislavy. Bol prvý školský deň a brati-
slavské ulice sa  pomaly zapĺňali autami. 
Vodiči MHD štrajkovali. Mala som na-
mierené spolu s novými priateľkami do 
Arménska na Erasmus+ projekt. O desia-
tej ráno miestneho času som sa zobudila 
na letisku v Boryspile. Je to najväčšie 
letisko na Ukrajine vzdialené niekoľ-
ko desiatok kilometrov od Kyjeva. Do 
ďalšieho letu nám ostávalo šesť hodín, a 
tak sme si vzali BlaBlaCar do Kyjeva a 
strávili tu pekný deň. Do Tbilisi sme pri-
leteli neskoro v noci. Autobusom sme sa 

dostali do centra, kde sme mali rezervo-
vané ubytovanie cez airbnb. Na izbe nás 
prekvapila sprcha nad toaletou. Nemala 
vaničku, a keďže šetrili miesto, sprchová 
hlavica bola umiestnená priamo nad toa-
letou. Neostávalo nám nič iné, iba sklo-
piť záchodovú dosku a osprchovať sa. 

3. 9. 2019 
Prebrali nás prvé slnečné lúče a my sme 
sa vybrali na miestny trh. V jeho centre 
bola zastávka marshrutiek. (Marshrutka 
je vozidlo typické pre krajiny východ-
nej Európy, blízkej Ázie... Nemá presne 
stanovené odchody. Odíde, keď sa dosta-
točne naplní – ideálne, keď je pasažierov 
viac ako sedadiel. Zastaví vtedy, keď na 
ňu zamávate, alebo keď poviete, že chce-
te vystúpiť). Okrem výborných syrových 
koláčov tam predávali aj oblečenie a 
veľmi ma prekvapili stánky s diaľkovým 
ovládaním. Ovládače k televízorom sa 
dali kúpiť všade. Na každom rohu visela 
veľká stena obložená ovládačmi aspoň 
30-tich druhov. Naša marshrutka išla do 
mesta Vardzia. Vonku bolo asi 35°C. Kli-
matizáciu by ste tu hľadali márne. Mar-

neumrela
somAko
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shrutka stála každú chvíľu a my sme 
sa do Vardzie dostali až poobede. Do 
Tbilisi sme sa vrátili neskoro v noci.

4. 9. 2019 
Na programe bola prehliadka mesta Tbi-
lisi. V Gruzínsku sa hovorí, že hosť je 
dar Boží. Na miestne príslovie sme sa 
spoliehali poslednú noc v Tbillisi. Nedo-
patrením sme si zarezervovali airbnb len 
s dvomi posteľami a nemali sme čas to 
zmeniť. Nám to však neprekážalo. Spo-
jili sme si postele a bolo po probléme.

5. 9. 2019 
 Mali sme namierené do Yerevanu, spo-
lu s Gruzíncami sme mali dohodnutý 
transport. Cesta bola nekonečná a väč-
šiu časť som prespala. V marshrutke bol 
opäť jeden cestujúci navyše, ale mala 
aspoň internet. Na hlavnom námestí v 
Yerevane sme sa stretli všetci účastníci 
projektu (Slováci, Ukrajinci, Rakúšania, 
Poliaci, Gruzínci, Arméni). Odtiaľ sme 
sa mikrobusmi dostali do Vayku. Vayk 
je mesto v horách neďaleko iránskych 
hraníc. Napriek tomu, že sme boli v sku-

som
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pine 40, všetci sme si výborne rozumeli. 
Všetko fungovalo až neveriacky hladko.

6. 9. 2019  
Dnes sme sa učili, ako sa stať atraktívnym 
na pracovnom trhu, ako vyzerá správ-
ne CV, elevator pitch (ako sa najlepšie 
predstaviť, keď niekoho náhodou stret-
nete a máte k dispozícií len pár minút), 
self-branding a rôzne iné aktivity, ktoré 
by sme inak nemali možnosť zažiť. Pre-
zentovali sme, samozrejme, v angličtine. 
Pomaly sa začínali  vytvárať priateľstvá. 

7. 9. 2019 
Najviac som sa tešila na medzinárodný 
večer, keď jednotlivé skupiny predstavo-
vali svoje krajiny. Arménci si pripravili 
scénku a tanec v ich ľudovom kroji. My, 
Slováci, sme v slovenských krojoch pre-

zentovali slovenskú pohostinnosť. Pustili 
sme im aj video o slovenských mestách 
a o prírode. Na konci nechýbala párty. 

8. 9. 2019 
Všetci boli nastúpení vonku pred ho-
telom a gratulovali mi k mojím 18-tym 
narodeninám. Bolo to ako z amerického 
filmu, keď neviete, ako sa máte tváriť a 
kam pozerať. Dostala som rôzne darčeky, 
nielen od účastníkov, ale aj od majiteľa 
hotela a personálu. Nechýbala ani torta.

9. 9. 2019 
Išli sme do najdrahšieho mesta v Ar-
ménsku. Jermuk je malé kúpeľné 
mestečko s termálnymi prameňmi.

10. 9. 2019 
Prvýkrát (asi ako väčšina) som sa stretla 

28 
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s pojmom „self branding“. Našou úlohou 
bolo vytvoriť si vlastnú „značku“, ktorú 
sme mali večer predstaviť. Niektorí spra-
vili prezentáciu, iní stand up či koncert.

12. 9. 2019 
Užívali sme si posledné spoločné oka-
mihy, hudbu a slávnostnú večeru. Ja som 
svoj podvečer strávila sama so svojou zr-
kadlovkou. Chodila som po uliciach, po 
ktorých vedľa mňa kráčali úplne obyčaj-
ní ľudia. Chcela som si zdokumentovať 

posledné okamihy a niekedy som sa pri-
hovorila domácim. Niektorí sa nechali aj 
odfotiť a niektorí sa so mnou rozprávali 
o svojom živote. Premýšľala som, aké by 
to bolo, keby som sa tu narodila. Moh-
la by som sa aj tu učiť tri cudzie jazyky, 
hrať na hudobný nástroj, mať ateliér, v 
ktorom môžem fotiť, učiť sa pracovať s 
grafikou, písať články... Títo ľudia mali 
menej ako my a paradoxne boli otvore-
nejší a štedrejší. Malí chlapci si kopali 
loptu pomedzi hrdzavé lady. Starí ľu-
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dia sedeli na lavičkách a rozprávali sa, 
alebo hrali hru podobnú dáme. Narodi-
li sa tu a najďalej, kde sa dostali, bolo 
ich hlavné mesto. Zostarli tu. Napriek 
tomu, že neprecestovali svet, chodia 
na autách, ktoré by emisnou kontrolou 
na Slovensku neprešli, nemajú znač-
kové oblečenie, usmievajú sa častejšie.

13. 9. 2019 
Stála som vonku pred hotelom s poľským 
kamarátom Patrikom. Rozprávali sme sa 
a ja som z ničoho nič pocítila, ako niečo 

tvrdé pristálo na mojej hlave. Nedokáza-
la som sa udržať na svojich nohách, a tak 
som si kľakla. Pri nohách mi ležali kúsky 
rozbitej kachličky, ktoré sa roztrieštili do-
padom na naše hlavy. Cítila som, ako mi 
po líci tiekla krv. Sanitka, ktorá vyzerala 
ako z minulého tisícročia, ma odviez-
la do nemocnice. Vzali ma na operačnú 
sálu. Odstrihli mi hustý prameň mojich 
dlhých gaštanových vlasov. Injekcia do 
ďasna je v porovnaní s injekciou, ktorú 
som dostala do hlavy, len slabý odvar. Ši-
tie bolo rovnako bolestivé ako injekcia, 
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ktorá mi ešte stále neúčinkovala. Doktor 
neustále opakoval, aby som sa nehýbala. 
Dá sa však nekričať a nehýbať sa, keď 
vám zašívajú neumŕtvenú hlavu? Celou 
silou som si zahryzla do svojej ruky, no 
bolesť hlavy ju prekryla. Po návrate do 
hotela by už človek čakal pokojnú noc, 
ale opak bol pravdou. Moja spolubývajú-
ca Paulína si v ten večer ešte vykĺbila ko-
leno. Prišla tá istá sanitka, ten istý lekár...

14. 9. 2019 
Zobudila som sa v Prahe. Mala som tu 
ostať dlhšie, ale kvôli zraneniu som si 

kúpila lístky skôr. Moja smola sa však 
piatkom 13. neskončila. Niekto pred Ko-
šicami skočil pod vlak, a tak sme mali 
meškanie viac ako 200 minút. Našťastie 
po mňa prišiel otec do Margecian a vzal 
ma rovno do nemocnice.

15. 9. 2019 
Môj výlet plný smoly sa konečne skon-
čil v slovenskej nemocnici, ktorá sa s ar-
ménskou nedá porovnať aj napriek tomu, 
že na ňu všetci Slováci nadávajú. Som 
rada, že som v tom Arménsku nezomrela.

Kristína Radačiová
foto archíva GKM31 
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kurz tvorivého písania, ako merať 
stres, sloboda prejavu, život na 
stredovekom hrade, fotografovanie, 
televízna žurnalistika, slovenská 
literatúra vo filme, írsko očami íra.

Niekedy v máji za mnou prišla naša 
slovenčinárka s ponukou zúčastniť sa 
Letnej univerzity KU v Ružomberku, 
ktorá ma nadchla. Keďže som si ešte 
stále nebola istá výberom vysokej školy, 
uvítala som možnosť absolvovať zaují-
mavé workshopy a semináre. Neodradila 
ma ani skutočnosť, že sa letná univerzi-

ta konala prvý letný prázdninový týždeň.
Len čo som dostala do rúk „horú-

ce“ vysvedčenie, zbalila som si ku-
for a odišla som na tri dni na Katolíc-
ku univerzitu do Ružomberka. Uby-
tovanie a obedy nám zabezpečili, hra-
dili sme si len cestu, raňajky a večere. 

Hneď prvý deň sme na katedre psycho-
lógie navštívili psycholaboratórium. Po-
zreli sme si moderné prístroje na meranie 
stresu a pozornosti, napr. balančné podlož-
ky prepojené s aplikáciou zameranou na 
koordináciu a motoriku. Zaujímavá bola 
návšteva Vlkolínca usídleného v zelených 

Lákavá ponuka
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ružomberských lesoch. Vypočuli sme si 
príbehy zo života obyčajných ľudí a obdi-
vovali sme životom pulzujúci vidiecky or-
ganizmus uprostred zachovalej tradičnej 
zrubovej architektú-
ry. Večer sme mali 
cestovateľské kino o 
Írsku priamo od Íra.

Nasledujúce ráno 
sme začali kurzom 
tvorivého písania. Naše básne by pokoj-
ne mohli konkurovať básňam futuristov 
dvadsiateho storočia. Na svoje by si pri-
šli aj budúci právnici, keďže ďalší blok 
sa niesol v podobe simulovaného pojed-
návania o slobode pre-
javu. Navštívili sme 
aj moderné televízne 
nahrávacie štúdio, ob-
divovali sme prácu 
televíznych redakto-
rov, pretože postaviť 
sa pred kameru, ho-
voriť súvisle a neza-
koktať sa, je ozajstné 
umenie. Videli sme 

všetky svoje chyby v plnej kráse na veľ-
kej obrazovke. Po stresujúcom zážitku 
v štúdiu sme vybehli na hrad Likava.

Kompozícia, fotenie a postprodukcia 
boli témami po-
sledného dňa. Fotili 
sme v novučičkej 
univerzitnej kniž-
nici, ktorá sa mi 
veľmi páčila a do-

kázala by som v nej fotiť aj celý deň.
Počas pobytu som mala možnosť spo-

znať ľudí z celého Slovenska. S rados-
ťou by som si takýto pobyt kedykoľvek 
zopakovala a odporúčam ho aj ostatným.

Kristína Radáčiová
foto archív GKM

povesti hovoria, že osada dostala 
názov vlkolínec, pretože jeho 

obyvatelia chránili 
ružomberok pred vlkmi a chytali 

ich do vlčích jám.

33 
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Absolventka GKM
triumfovala

obrovský úspech sa podaril naŠej absolventke, v súčasnosti už úspeŠnej fyzio-
terapeutke mgr. júlii matejovej, ktorá triumfovala na celoeurópskej súťaži 
zameranej na inovácie v oblasti zdravotníctva. svoj nápad, ako využiť moderné 
technológie a snímanie tváre mobilnými zariadeniami pre domáce cvičenie pa-
cientov s obrnou tvárového nervu (ochorenie ročne diagnostikované viac ako 
60 000 ľuďom v nemecku či veľkej británii), prezentovala v rámci innovation 
day v paríži a stala sa absolútnou víťazkou. konkurenciou slovenskému tímu 
boli inovatívne nápady výhercov ostatných krajín eú z významných svetových 
univerzít a inŠtitúcií – imperial college london, university of oxford, sorbon-
ne university...

Blahoželáme k zisku významného oce-
nenia v rámci celoeurópskeho kola 
Innovation Day v Paríži, kde si sa 
stala absolútnou víťazkou. Ako si za-
reagovala na výhru? Ostala si zasko-
čená, alebo si o tom snívala už dávnej-
šie? Považuješ to za životný úspech?

Výhra ma, samozrejme, veľmi poteši-
la. V prvej chvíli som si neuvedomova-
la, aký úspech sa nám podarilo dosiah-
nuť. Veľkú radosť som prežívala až na 
druhý deň, keď som zistila, že sa nám 
podarilo poraziť 32 krajín. Túto výhru 
považujem za veľký životný úspech a 
zároveň motiváciu napredovať ďalej.

Slovensko si svojou šikovnosťou a ná-
paditosťou výrazne zviditeľnila a dala 
si najavo, že nezaostávame za veľmo-
cami Európy ani v dnešnej modernej 
technickej dobe. Cítila si veľkú zodpo-
vednosť reprezentovať Slovensko na 

tak významnej medzinárodnej súťaži?

Bola som hrdá na to, že môžem/-e re-
prezentovať krajinu. Samozrejme, snažili 
sme sa zanechať čo najlepší dojem a mys-
lím si, že sa nám to nakoniec aj podarilo.

Ako vznikla myšlienka vytvoriť práve 
takúto aplikáciu?

Už pomaly štvrtý rok pracujem ako fy-
zioterapeutka a každodenne sa stretávam s 
ťažkosťami a s problémami, ktorým musia 
čeliť pacienti. Jedna z týchto ťažkostí je aj 
paréza nervus facialis, ktorá postihuje nie-
len staršiu generáciu, ale aj mladých. Keď-
že viem, aké možnosti ponúka svet IT, na-
padlo mi využiť moderné technológie na 
pomoc pacientom ako aj fyzioterapeutom.

Vieš nám priblížiť, na akom princípe 
bude „tvoja appka“ fungovať, resp. 
ako bude prebiehať domáce cvičenie 
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pacienta s „appkou FaceRehab“?

Aplikáciu ešte vyvíjame, aby bola plno-
hodnotná ako pre pacienta, ktorý ju bude 
dennodenne používať, tak aj pre fyziote-
rapeuta na analýzu a zber dát.

Priznaj sa nám, máš nejaké ďalšie ná-
pady na „appky“ vylepšujúce rehabili-
táciu pacientov?

Zatiaľ je moja pozornosť plne upriame-
ná na zdokonalenie a sfunkčnenie apli-
kácie, ale určite si budem všímať 
naďalej aj technologický progres a 
jeho možné využitie v zdravotníctve.

Bola si odmalička naklonená zdra-
votníctvu? Kedy si sa rozhodla pre 
štúdium fyzioterapie?

Počas strednej školy som sa ako 
väčšina študentov snažila nájsť 
smer, ktorý by ma napĺňal spokoj-
nosťou a šťastím. Stále ma to ťahalo 
študovať a pomáhať druhým. Preto 
som si vybrala štúdium fyziote-
rapie a teraz už s určitosťou viem 
povedať, že to bol správny výber.

Kde momentálne pracuješ?

Momentálne pracujem v Košiciach na 
Južnej triede.

Dokázalo ťa naše gymnázium dob-
re pripraviť na štúdium na vysokej 
škole?

Myslím si, že GKM ma dokáza-
lo dobre pripraviť na obťažnosť štú-
dia na vysokej škole. Taktiež ma for-
movalo a smerovalo ku konečnému 
a správnemu rozhodnutiu študovať 

na vysokej škole s týmto zameraním.

Ako si spomínaš na študentské časy na 
GKM?

Na študentské časy na GKM si spo-
mínam vždy len s úsmevom a som veľ-
mi rada, že som sa po základnej ško-
le rozhodla študovať práve tu. GKM 
mi dalo nielen veľa skúseností a dob-
rý štart pre štúdium na vysokej škole, 
ale aj priateľstvá, ktoré trvajú dodnes.

Čo by si popriala našim študentom?

Študentom by som popriala veľa 
síl pri každodennom vzdelávaní, ne-
bojácnosť pri napĺňaní svojich snov 
a trpezlivosť, ktorá neodmysliteľne 
patrí k ich realizácii. Všetkým prajem 
veľa krásnych chvíľ, ktoré dokážu za-
žiť len počas štúdia na strednej škole.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa 
tvorivých nápadov.

Eduard Eliaš
foto Júlia Matejová
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Šport je fenoménom, ktorý sa dotýka 
populácie v aktívnom alebo v pa-
sívnom zmysle. pravidelná Športová 
činnosť v amatérskej forme má vý-
raznejŠí nárast. v súlade s trendom 
doby, ktorá kladie vysoké nároky 
na efektivitu ľudskej činnosti, sa 
Šport javí nielen ako zdraviu pro-
speŠná aktivita, ale aj ako nástroj 
psychohygieny, vytvárania a udr-
žania sociálnych kontaktov. za ko-
lísku moderného Športu považujeme 
viktoriánske anglicko, avŠak nedá 
sa povedať, že Šport sa objavuje až v 
tomto období.

Mnohé športy sa koncentrujú do miest. 
Deje sa to aj v prípade svetových metro-
pol, keď sa športové podujatia umiestňu-
jú do samotného historického centra síd-
la či metropoly, kde majú spravidla svoj 
začiatok i cieľ. Na takýchto športových 
podujatiach štartujú stovky resp. tisícky 
športovcov a zúčastnený je aj početný 
organizačný výbor. Športovou udalos-
ťou takého významu je aj Medzinárodný 
maratón mieru v 
Košiciach. V tom-
to roku sa konal 
už jeho 96. ročník.

Je zaujímavé, že 
na prvom ročníku 
v roku 1924 štarto-
valo iba 8 bežcov, 
pričom dnes je ich počet v mužskej i v 
ženskej kategórii takmer 2 000. Maratón 
v Košiciach spĺňa kritériá Medzinárodnej 

atletickej federácie, certifikovanou tra-
ťou a parciálnymi kritériami je umieste-
ný na 23. pozícii. Je zaradený do kategó-
rie Silver label a 5 Star quality road race. 

Organizátori maratónu pridávajú do 
podujatia rôzne 
subdisciplíny a tým 
sa súčet všetkých 
bežcov v rôznych 
kategóriách vy-
šplhá na úroveň 
viac ako 11 000 
bežcov. Najpopu-

lárnejšie sú podkategórie polmaratón a 
štafeta. Aj v radoch našich súčasných i 
bývalých študentov či učiteľov nájdeme 

Na štarte so 
svetovou špičkou

beh je základná atletická lo-
komócia človeka. vŠestranne sa 

uplatňuje
nielen v atletike, ale vo väčŠine 

Športových odvetví.
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takých, ktorí zabehli štafetu, polmaratón 
či maratón. Spomeňme nášho bývalého 
kaplána Martina Stiebera, ktorý v roku 
2016 dosiahol čas 2:54:15 a skončil 
na 40. mieste v celkovom umiestnení. 
Účastníkmi štafety boli aj naši študen-
ti: Lukáš Simoč-
ko, Miroslav Švik, 
Terézia Bariová, 
Martin Bača, Sofia 
Sekaninová, v mi-
nulých ročníkoch 
aj učitelia: Adriana 
Bariová, Matej Gardoš a ďalší absolventi. 

Maratón je jedinou súťažou, v ktorej je 
masám dovolené byť v rovnakom čase 
na rovnakej trati ako svetová špička. 
Košický maratón je takouto príležitos-
ťou. Doteraz najlepší výkon v Košiciach 
bol na úrovni 2:07:01hod. (2012), čo je 
približne o šesť minút horší výsledok 
ako svetový rekord 2:01:39 hod. (2018) 

dosiahnutý na maratóne v Berlíne.
Popularita behu v našej krajine rastie. 

Na území Slovenska identifikujeme se-
dem maratónskych behov v mestách 
Košice, Bratislava, Banská Bystrica, 
Michalovce, Čadca a Senica a najnovšie 

aj Lučenec. Ne-
certifikované pol-
maratóny sú v 
mestách Dolný 
Kubín, Kolárovo, 
Martin, Medzev, 
Stropkov a Tren-

čín a vo vidieckych obciach Čečehov, 
Demänovská dolina, Donovaly a Horné 
Saliby. Behy inej kategórie, ktoré majú 
lokálny dosah (niekedy aj regionálny 
dosah), identifikujeme predovšetkým 
vo vidieckych obciach a mestách v Bra-
tislavskom a v Trnavskom kraji. Spolu 
ide o takmer 250 miest a obcí, kde sa 
koná nejaká forma oficiálneho behu.

koŠický maratón je najstarŠím v 
európe, tretím najstarŠím na svete 
podľa ročníkov konaní a Štvrtým 
najstarŠím podľa roku založenia.

Mgr. Milan Koščo
foto archív GKM
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Rent
Rent

to
Moderná
vychytávka,  
systém 
SHARE’Ngo, už 
aj v Košiciach 

myŠlienka systému zdieľania áut 
vznikla v roku 2014 v taliansku. sys-
tém si obľúbili mnohé európske mestá 
a úspech mal aj v číne. mesto koŠice 
bolo obohatené o flotilu dvadsiatich 
elektromobilov značky zhidou ako 
prvé mesto na slovensku. 

40 
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O čo teda ide?
Celý systém zdieľania auta sa ovláda 

jednoducho pomocou aplikácie. K sa-
motnému jazdeniu stačí iba niekoľko 
jednoduchých krokov:
1. Stiahnutie mobilnej aplikácie (SHA-
RE’Ngo), ktorá je dostupná pre IOs aj 
pre Android.
2. Registrácia priamo cez aplikáciu (po-
trebujete doklady a pár 
minút vášho času).
3.fPotvrdenie overenia 
vodičského preukazu 
prostredníctvom spätné-
ho mailu.
4. Vyhľadanie auta na mape pomocou 
mobilnej aplikácie.
5. Rezervácia auta.
6. Zadanie kódu z mobilnej aplikácie na 
otvorenie auta.
7. Jazda.

Tým, ktorým tento postup nie je zro-
zumiteľný, pomôže video na stránke 
www.site.sharengo.sk s podrobným 
opisom ako na to.
A čo sú elektromobily?

Elektromobily spájajú komfort mest-
ského auta s jedinečnými výhodami 

elektrického vozidla. Sú navrhnuté v 
Taliansku a vyrobené v Číne. Neustále 
sa vyvíjajú. Vynikajú nielen výkonom 
či autonómiou, ale aj dobou nabíjania. 
Do výbavy týchto vozidiel patria: par-
kovacie senzory, nastaviteľný volant, 
oceľová konštrukcia, kotúčové brzdy, 
palubný počítač, klimatizácia, elektric-
ké okná... Ako správna redakčná rada Ako správna redakčná rada 

sme si túto novinku sme si túto novinku 
vyskúšali a prinášame vyskúšali a prinášame 
vám súhrn výhod a ne-vám súhrn výhod a ne-
výhod zdieľania elek-výhod zdieľania elek-
tromobilov:tromobilov:

Klady
+ Medzi výhody auta jednoznačne 
patrí ekologickosť. Ovládanie je úpl-
ne jednoduché. Napriek odlišnos-
tiam od manuálnej či automatickej 
prevodovky sa ovládanie elektromo-
bilu pomocou videa rýchlo naučíte.
+ Rýchlosť. Pohyb po meste nikdy nebol 
rýchlejší. Ak bývate, pracujete či študu-
jete v centre mesta, je to pre vás jackpot.
+ Parkovanie aj na platených či rezi-
dentských miestach je úplne zadarmo.
+ Bezstarostné „tankovanie“. Prí-
jemným faktom je, že sa o „tanko-

share'ngo jednoznačne share'ngo jednoznačne 
patrí medzi revolučné patrí medzi revolučné 

inovácie mesta.inovácie mesta.
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vanie“ vôbec nemusíte starať. Po 
skončení jazdy na aute sa správcovia 
starajú o to, aby boli autá vždy nabité.
+ Uvítací bonus v podobe 30 mi-
nút voľného jazdenia iba za päť eur.
+ Najprekvapujúcejším benefitom sys-
tému je možnosť využitia „Womannigh-
tvoucher“, ktorý ponúka medzi 1.00 
hod. a 5.00 hod. ráno trojeurový voucher 
na 30 minút jazdy, aby sa všetky ženy 
mohli v noci bezpečne vrátiť domov
Zápory
- Obmedzenie na zóny. S autom môžete 
jazdiť, kde chcete, ale zaparkovať ho 
musíte len v zóne, ktorej vymedzenie sa 
ukáže na aplikácii. Tieto zóny sa však 
pohybujú zväčša okolo centra. Inak 
povedané, ak bývate na sídlisku, po-
vedzte zbohom odvozu až pred bránu.
- Dovolím si tvrdiť, že sadzba je z 

pohľadu študenta pomerne vysoká. 
Počíta sa 0,21 centov za minútu. Ak 
sa v centre mesta dostanete do zá-
pchy, je možné, že si váš bankový 
účet poplače. Samozrejme, pre do-
spelú osobu so stálym príjmom by to 
nemal byť veľký škrt cez rozpočet.
- Malou technickou nevýhodou je, 
že auto je len pre dve osoby. Čiže s 
celou partiou sa zrejme nepovozíte.

SHARE’Ngo jednoznačne patrí me-
dzi revolučné inovácie mesta. V bu-
dúcnosti sa počet elektromobilov má 
zvýšiť až na 150 vozidiel. Systém 
SHARE’Ngo je výhodný, ak sa potre-
bujete v centre mesta presunúť z bodu A 
do bodu B. Je to určite aj zážitok, ktorý 
by si každý mal vyskúšať. Z vlastnej 
skúsenosti vám to vrelo odporúčame.

42 



43 Patrícia Petrušová
foto P. Petrušová, internet43 



44 

zlatý hlas z prahy, sinatra východu, 
maestro, božský kája, aj takto ľudia 
prezývali karla gotta, velikána 
česko-slovenskej hudby.

Ľudia jeho hudbu milovali, v anke-
tách Zlatý slávik a neskôr Český slávik 
získal celkom 42 ocenení, naspieval 
takmer tisíc pesničiek a po celom sve-
te predal vyše 50 miliónov hudobných  
nosičov. Rozbeh jeho šesť desaťročí tr-
vajúcej kariéry však nebol úplne hladký. 

Písal sa rok 1958, keď sa 
19-ročný Karel prihlá-
sil do súťaže Hľadá-
me nové talenty. Žiaľ, 
jeho operný te-

nor porotcov nezaujal, a tak ho poslali ka-
deľahšie. Naopak, publikum upútal jeho 
plachý pohľad a v tej dobe netradičný 
hlas. To mu nakoniec prinieslo prvé spe-
vácke príležitosti, aj keď iba v kaviarni. 

Po dvoch rokoch sa Karel, dovtedy elek-
trikár, vrhol na štúdium operného spevu 
na pražskom konzervatóriu. Usmialo sa 
naňho šťastie a dostal angažmán v divadle 
Semafor. Pieseň Oči má sněhem zaváté 
mu priniesla v dvadsiatich štyroch rokoch 
prvého Zlatého slávika. Neznámy chla-
pec bol zrazu najlepší v celej republike.

Gott, uznávaný spevák aj v nemecky 
hovoriacich krajinách, nahral viac než ti-
síc piesní a predal vyše 50 miliónov plat-
ní a iných nosičov po celom svete. Celý 
svoj hviezdny život si vo svojom srdci 
zachoval pokoru, ľudskosť, pracovitosť, 
slušnosť a úctu k druhým. Nechýbal mu 
ani špeciálny zmysel pre humor. Oslo-
voval ľudí viacerých generácií. Svojich 
fanúšikov mal rád, rozdával sa im až 
do poslednej chvíle. Opustil nás 1. ok-
tóbra 2019 vo veku 80 rokov. Napriek 
tomu jeho muzika s nami ostáva naďalej.

    Do paláca Žofín sa s ním 
prišlo rozlúčiť 49-tisíc ľudí. 
V Katedrále svätého Víta v 
Prahe sa predpoludním v 
sobotu 12. 10. 2019, keď bol 
v Českej republike vyhlá-
sený štátny smútok, konala 
zádušná omša za Karla Got-
ta. Prišli na ňu osobnosti 
verejného života aj politici.

Lucia  Líšková
foto internet

NEZABUDNUTEĽNÝ
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,,nezomrel som, lebo viem, že budem 
žiť stále v srdciach tých, ktorí ma 

milovali.“
  Parte karla Gotta 
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pred 30 rokmi sa na námestiach 
po celom československu spojili 
proti totalite ľudia bez rozdielu 
veku, farby pleti či náboženského 
vyznania. zavládla eufória zmeny. 
pokojnou cestou verejnosť dokázala 
poraziť zlo v podobe nepopulárneho 
režimu a vďaka tomu nastala cesta 
budovania demokracie a slobody.

17. novembra 2019 sme si pripomenu-
li udalosť, ktorá zruinovala fungovanie 
štátnej moci komunistického režimu. 
Vyjadrením nesúhlasu proti režimu bola 
spočiatku občianska iniciatíva. Občania 
spísali súbor dokumentov, ktorý nazvali 
Prohlášení Charty 77. Obsahovala celko-
vo 598 dokumentov, ktoré upozorňovali 
na porušovanie ľudských práv a nábožen-

Tridsať 
rokovSLOBODY
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ských slobôd. Dôvodom spísania týchto 
dokumentov bolo podpísanie Závereč-
ného aktu Konferencie o bezpečnosti a 
spolupráci v Európe v Helsinkách v roku 
1975 vtedajším prezidentom Gustávom 
Husákom. Charta 77 si vytýčila jasný 
cieľ, a to komunikovať s politickou a 
štátnou mocou. Za pravosť dokumentov 
ručili traja vybraní hovorcovia, ktorí sa 
menili každý rok. Jedným z nich bol aj 
Václav Havel. V 
roku 1977 ju pod-
písalo viac ako 
200 signatárov a 
do roku 1989 až 
1883. Signatári 
boli prenasledovaní a donútení odsťa-
hovať sa z Československa. Pod vply-
vom fyzického i psychického nátlaku a 
vydierania emigrovalo 280 signatárov. 
Ostatní obrovský nátlak vydržali a ne-
prestali bojovať za túto veľkú myšlienku.

Mladá generácia rozhodla, že už nebu-
de mlčať a nemo prizerať na rozvrátený 
systém v krajine. 17.11.1989 došlo k bru-
tálnemu útoku polície na študentov na 
pražskej Národnej triede. Reakciou bol 

21. novembra hromadný štrajk. Postupne 
sa pridávali k študentom spočiatku herci 
i divadelníci a neskôr aj ostatné skupiny 
obyvateľstva. Snaha o prevrat vyvrcho-
lila 27. novembra dvojhodinovým gene-
rálnym štrajkom. Mnohí spomínajú na 
túto udalosť so strachom. Mohli stratiť 
všetko. Zomkli sa a ukázali neuveriteľnú 
statočnosť a bojovnosť. Nechceli už žiť 
pod zásterou slobody. Bojovali za reálnu 

slobodu. Podarilo sa. 
Vláda rezignovala 7. 
decembra a o tri dni 
neskôr podal prezi-
dent Gustáv Husák 
demisiu. Nemecký 

filozof Arthur Schopenhauer povedal: 
„V starobe niet krajšej útechy ako vedo-
mie, že celú silu mladosti sme venova-
li dielu, ktoré nezostarne.” Tento výrok 
poukazuje na našich hrdinov. Podlomili 
kolená režimu bez akéhokoľvek nási-
lia a získali to najcennejšie, slobodu 
pre budúcu generáciu, našu generáciu.

Nikdy by sa nemala prestať prejavovať 
vďaka za odvahu študentom, ktorí inicio-
vali štrajky, a ľuďom, ktorí sa k nim pridali. 

pohár trpezlivosti definitívne 
pretiekol, desiatky tisíc ľudí dali 
Štrnganím kľúčov jasne najavo, 

že režimu odzvonilo.

Ako vníma dnešná generácia študentov 
udalosti 17. novembra 1989 a ako ich 
prežívali učitelia? Pýtali sme sa na našom 
gymnáziu:

1. Čo pre teba znamená sloboda?
2. Čo si pripomíname 17. novembra?
3. Čo by si odkázal/-a ľuďom, ktorí 
bojovali za tvoje práva?

1. Sloboda je pre mňa možnosť. 
Možnosť slobodne sa vyjadriť, slo-
bodne sa rozhodovať. Nie som nikým 
ovplyvňovaná ani utláčaná. Nikto mi 
neprikazuje, ako sa mám správať, ako 
sa mám obliekať. Sloboda mi otvá-

Justína  Korpesiová
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ra možnosti a robí ma šťastnou.  
2. Nežnú revolúciu. Ľudia vyšli 

do ulíc a nenásilným spôsobom 
si žiadali zmenu režimu. Chce-
li mať právo prejavu.  Už nech-
celi byť utláčaní. V rukách mali 
kľúče a štrngali. Vznikol vte-
dy aj hit „Sľúbili sme si lásku“.

3. Narodila som sa v roku 2000 
a nepamätám si, aké to bolo pred-
tým. Nezažila som starý režim 
a ani po ňom netúžim. V prvom 
rade by som sa úprimne poďako-
vala za odvahu a guráž ísť do ulíc.

Justína  Korpesiová

1. Sloboda pre mňa znamená 
prezentovať sa ako kresťan bez 
obmedzení. Ľudia môžu vyjadriť 
svoj názor, je tu možnosť výberu 
z rôzneho spektra tovaru a ces-
tovanie do zahraničia. My mladí 

si to možno neuvedomujeme, ale 
sloboda nás zbavila neustáleho 
strachu o naše rodiny a priateľov.

2. Nežnú revolúciu – mladí ľudia 
vyšli do ulíc a štrngali kľúčmi, protes-
tovali proti socialistickému režimu.

3. Veľké a vrúcne ďakujem. 
Martin Leto

1. Sloboda pre mňa znamená mož-
nosť vyjadriť svoj názor, rozvíjať 
svoje schopnosti, cestovať po svete, 
spoznávať nové krajiny a nové mies-
ta. Pre mňa sloboda znamená ísť be-
hať, robiť nejakú fyzickú aktivitu a 
cítiť sa byť na žive. Ujsť z kolotoča 
každodenných starostí a povinností.

Martin Leto

Martin Bača
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2. Nežnú revolúciu.
3. Som im veľmi vďačný a nes-

mierne si to vážim, pretože si neviem 
predstaviť žiť v neslobode.

Martin Bača

1. Sloboda pre mňa znamená 
možnosť vyjadriť svoj názor, ces-
tovať do iných krajín, prejavovať 
svoje vierovyznanie, nebáť sa, že 
ma niekto odpočúva, sleduje. Slo-
boda pre mňa znamená možnosť 
robiť to, čo je správne bez strachu 
o mňa alebo o mojich blízkych.

2. Nežnú revolúciu.
3. Ďakujem, ďakujem za odvahu, 

za statočnosť. Ďakujem všetkým, 
ktorí obetovali, čo mohli, poniektorí 
aj život. 

Patrícia Petrušová

Pamätáte si, čo ste robili 17. no-
vembra 1989 a ako ste revolúciu 
vnímali?

Keďže bol pracovný deň – piatok, 
bola som v škole. Mala som 13 rokov 
a nevnímala som, že sa v Českoslo-
vensku deje niečo veľmi vážne. Bolo 
to cítiť v škole, učitelia boli napätí a 
báli sa o udalostiach rozprávať. Čaka-
li, čo bude. V rodinách sme sledovali 
všetky veľké demonštrácie v televízii 
a držali palce, aby to dobre dopadlo, 
aby sa to nezmenilo na násilie z vlád-
nej strany.

Mgr. Ľudmila Šoltisová

17. novembra 1989 som bola stre-
doškoláčka. Spolu so spolužiakmi 
sme organizovali zapájanie sa štu-

Patrícia Petrušová

Mgr. Ľudmila Šoltisová
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Mgr. Marcela Martončíková

Mgr. Milan Koščo

dentov našej školy do mestských zhro-
maždení. Chodili sme z internátu každý 
večer na námestie štrngať kľúčmi, hlav-
ne zo zvedavosti. Boli sme v tom období 
odvážni, plní nadšenia, ochotní a zapále-
ní pre zmenu. Každý deň sme všetci 
dychtivo sledovali televízne prenosy 
z Prahy a z Bratislavy. Bola to zvlášt-
na davová psychóza, ktorá nabrala 
nesmierne rozmery. Myslím, že ako 
stredoškoláci sme si celkom neuve-
domovali, že sme súčasťou revolú-
cie.

Mgr. Marcela Martončíková
     
Na 17. november 1989 si spomí-

nam veľmi živo, aj keď som bol iba 
tretiakom na základnej škole. Bol 
piatok, otec bol po nočnej, mama 
bola do tretej popoludní v práci a 
my s bratom v škole. Pamätám si, 
ako sa v tento deň odohralo niekoľko 
udalostí. Zo školy sme išli na exkur-

ziu do stolárskej dielne, práve v ten deň 
zomrela pani susedka, popoludní sme išli 
s rodičmi naším starým autom kúpiť prvý 
farebný televízor. Pamätám si, ako ces-
tou späť husto snežilo. Nemali sme vô-
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51 Matej Kočík
foto internet, archív GKM

RNDr. Adriana Bariová

bec žiadne informácie o tom, čo sa deje, 
otec len útržkovite niečo povedal. Prvým 
programom na novom farebnom televí-
zore boli prenosy z pódií a správy.

Mgr. Milan Koščo
 
 17. novembra 1989 som študovala v 

druhom ročníku na vysokej škole. Patrím 
teda ku generácii študentov, ktorá chodila 
štrngať kľúčmi na námestia, ku generácii, 
ktorú zvyknú nazývať revolučná mládež. 

Revolúciu som vnímala ako možnosť 
zmeny. V tom období sme mali namiesto 
prednášok zasadanie krízových štábov. 

Starší študenti zakladali revolučné vý-
bory. Niektorí učitelia sa báli, kritizova-
li naše aktivity, iní sa ku nám otvorene 
pridávali. Tak isto to bolo aj s rodičmi. 
Niektorí mali zlé skúsenosti s komunis-
tickým režimom, odhovárali svoje deti od 
zapájania sa do revolučných aktivít, iní 
rodičia nás zase podporovali. Bolo to ob-
dobie entuziazmu, nadšenia. Bolo cítiť, 
že ak zmena nenastane teraz, tak nasledu-
júce obdobie bude ešte horšie. Stiahnuť 
sa už nedalo, len sme si dodávali vzájom-
ne odvahu na pokračovanie v štrajku. 

RNDr. Adriana Bariová
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na hrôzy 2. svetovej vojny by sa 
nemalo zabúdať. hoci len čriepky 
spomienok z obdobia, keď európu 
obsadili hitlerovské vojská, by mali 
navždy pripomínať nasledujúcim 
generáciám dôležitú časť histórie 
náŠho národa, lebo čoskoro vŠetko 
môže padnúť do zabudnutia. starí 
odchádzajú na večnosť a my mladí 
sme eŠte vŠetko nepochopili. a práve 
dnes, keď eŠte relatívne nezabúdame 
oslavovať a pripomínať si vojnové 
udalosti i konkrétnych ľudí v nich, 
je to aktuálne. moji starí rodičia 
často spomínajú na dni, keď si ľudia 
nemali čo vložiť do úst, keď sa muse-
li ukrývať a bojovať o holý život.

Stará mama si na druhú svetovú 
vojnu často spomína so slzami v 
očiach

V Európe zúrila vojna. Bývali sme v 
Moldave nad Bodvou, 28 km od Košíc. 
Moldava vtedy patrila k Maďarsku. Do 
prvého ročníka som teda nastúpila do 
maďarskej školy. O tri mesiace začali 
prvé nálety. Moju pani učiteľku Frídovú, 
ktorá bývala oproti nám, zobrali do kon-
centračného tábora. Môj otec bol zubár a 
ordináciu mal doma. Narukoval ako ma-
ďarský vojak. Mal 45 rokov. Ostala som s 
mamou a s malým bratom. Mal iba osem 
mesiacov, keď dostal zápal mozgových 
blán a museli ho aj s mamkou hospita-

Strach, hlad, 
bieda...
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lizovať. Napriek náletom som sa snaži-
la ich navštevovať. Hneď po prepustení 
sme sa začali rýchlo baliť. Vyprázdnili 
sme celý dom aj otcovu ambulanciu. 
Všetko sa prenášalo cez noc, aby ľudia 
nezistili, že odchádzame. Do Debra-
de sme prišli v septembri v roku 1943.

Náš dvor začali obývať maďarskí vo-
jaci. Bolo ich asi desať. Neustále tvrdili, 
že idú Nemci, až nako-
niec prišli. V Moldave 
boli dve kostolné veže. 
Na jednej stáli Nemci a 
na druhej boli Rusi a na-
vzájom sa ostreľovali. Z 
kopca sme mali výhľad na celú tú hrôzu.

Potom prišli Rusi. Do kuchyne ich 
vošlo asi 15. Gazdovia pre nich museli 
prichystať pohostenie. Vyberali ukryté 
pálenky spod zeme, na stôl dali slaninu, 
klobásy, čerstvo upečený chlieb... Chlieb 
bol fantastický, ešte stále mám v ústach 
jeho chuť. Boli hladní a jedli hltavo. Vtom 
vošiel dnu ich veliteľ a niečo im po rus-

ky nahnevane povedal. Okamžite vstali a 
odišli. Nevedeli sme, čo sa stalo. Neskôr 
sme pochopili. Báli sa, že ich otrávime.

Vrátiť sa späť do Moldavy aj po dlhšej 
dobe nebolo jednoduché. Polia boli pod-
mínované, vlaky nejazdili... Vytvorila sa 
nová cestička, ktorú vyskúšali prví ľudia s 
cieľom nakúpiť v meste. Mnohí zomreli. 

Bol január. Mama a ja sme veľmi dlho 
išli pešo po úzkej ceste v 
obrovskom snehu. Drža-
la ma, aby som nestúpila 
na mínu. Nemci všetko 
podmínovali, aby za-
bránili Rusom dostať sa 

do dediny. Keď sa všetko odmínovalo, 
odišli sme späť do Debrade. Otec padol 
do zajatia. Nevedeli sme o tom a rok sme 
ho túžobne očakávali. Po roku, bolo to 
nadránom, sa vrátil. Zničený, unavený. 
Po „prepustení“ z Moskvy cestoval na 
streche vlaku až do Košíc a odtiaľ pešo do 
Debrade. Vďaka Bohu, že sa nám vrátil...

„aby ste stále žili v mieri,“ 
vraví stará mama a starý 

otec dodáva: „aby ste 
nikdy nepoznali hrôzy 

vojny.“

53 



54 

Spomienky starého otca

Bývali sme na okraji Košíc v jednom 
malom domčeku na mieste, kde teraz 
stojí OC Galéria. Takýchto domčekov 
tam bolo asi 25. Väčšinou tam bývali ľu-
dia, ktorí pracovali v tehelni. V tom čase 
začali bombardovať Košice. Všetci sme 
sa báli. Oproti domom bolo dlhé pole, 
kde pestovali gazdovia repu pre prasa-
tá. So susedom a so spolužiakom sme 
tam chodili kopať. Nazbierali sme plné 
vedro repy, aby sme mali aspoň na 
týždeň čo jesť. Na desiatu 
do školy som nenosil 
nič. Na vedľajšom 
poli sme pozbie-
rali zopár ze-
miakov. Keď 
nebolo ani to, 
nemali sme čo 
vložiť do úst. 
Blízko nás bola 

mliekareň, tá však bola zatvorená, keď-
že gazdovia nedodávali mlieko. Aj keby 
dodávali, nemali sme peniaze. Môj otec 
bol krajčír. Keď doma niečo ušil, kúpili 
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sme si v meste chlieb. Mali sme ťažký 
život. Nemali sme ani bunker na ukrytie. 
V Košiciach veľmi často hučali sirény, 
ale ja si pamätám 
hlavne na tri bom-
by. Jedna spadla 
neďaleko nemoc-
nice, druhá na Kar-
patskú ulicu a tre-
tia padla na Hlavnú poštu.
    Situácia sa menila vždy pri príchode 
a odchode vojsk. V Košiciach sa vojská 
striedali. Jeden deň tu boli Rusi, potom 
zas Nemci, potom Rusi a znovu Nemci. 

Navzájom sme si pomáhali so susedmi, 
s priateľmi a so známymi. Do triedy so 
mnou chodil pekárov syn, ktorý nám dá-

val chlieb alebo rož-
ky. Boli delikátne. 
Na oblátku mu môj 
otec vždy niečo ušil.
     Otca zobrali na 
čas do Rumun-

ska, vtedy sa nám žilo ťažšie. Ostal 
som iba s mamou, ktorá nepracovala. 
Keď sa otec vrátil, stále sme ho mu-
seli ukrývať. Aj napriek tomu sme 
boli vďační Bohu, že sa nám vrátil...

vždy, keď je v koŠiciach skúŠka 
sirén, spomeniem si na to, aké 

to bolo. možno je to aj obava z 
toho, že sa to raz môže vrátiť.

Alexandra Voláková
foto Internet55 



56 

LACNEJŠIE
poznáte ten pocit, keď sa bezcieľne prechádzate po nákupnom centre? 

nič vám momentálne netreba, ale aj tak pri veľkom červenom nápise „sale“ 
vojdete do predajne. uvidíte stojan, na ktorom visí oblečenie v 70% zľave. 
tričko len za Štyri eurá? tak to si vezmete rovno dve, aj Šaty za 12 € a eŠte 
aj  džínsy, veď v takej farbe ich eŠte nemáte. ak sa vám to niekedy stalo (o 
čom nepochybujem), gratulujem. aj vy ste sa stali obeťou takzvanej „fast 
fashion“, a to oblečenie ani nemuselo byť v zľave. 
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Pojem „fast fashion“ vznikol už v 90-
tych rokoch a označuje súčasný trend na-
kupovania oblečenia. Ak sa niečo pokazí 
alebo roztrhne, väčšinou kupujeme nové. 
Nikomu ani na um nezíde, aby to opravil 
alebo zašil. Nakupujeme to, čo sa nám 
páči, nie to, čo skutočne potrebujeme. 
Nakupujeme oblečenie, ktoré každým 

dňom stráca hodnotu, pretože visí na ve-
šiaku. Nakupujeme oblečenie, aby sme 
nadobudli falošnú sebadôveru, no naj-
viac tým poškodzujeme seba. Niekoho 
sa to týka viac, iného menej, no priznať 
si to musíme, pretože oblečenie, topán-
ky či doplnky nosí každý jeden z nás. 

Negatívne vplyvy:
1. Veľký znečisťovateľ životného 
prostredia 

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko 
litrov vody bolo potrebných na váš dnešný 
outfit? Len na jedno tričko a nohavice, 
ktoré na sebe práve máte, bolo použitých 
okolo 9000 litrov vody. Toľko v priemere 
vypijete za 10 rokov. Každým praním sa 
z oblečenia uvoľňujú mikroplasty, ktoré 
tečú do vodných tokov a odtiaľ naspäť na 
náš tanier. Ohrozujúci skleníkový plyn – 
metán – vzniká rozkladom na skládkach 
prírodných vlákien, akými sú napríklad: 
ľan, hodváb, bavlna a syntetické vlákna.

2. Nízka cena = prebytok oblečenia
Hovorí sa, že módny rok má 52 sezón. 

Kde končí obrovské množstvo vyprodu-
kovaného oblečenia? Na scénu sa dostá-
va nový trend, takzvaný „greenwashing“. 
Firma sa snaží vyzerať ekologicky (napr. 
kampaň v H&M alebo v Zare, kde za pri-
nesené oblečenie ponúkali zľavy), v sku-
točnosti sa však  zrecyklovalo len 1%. Aj 
keď to odnesiete na charitu, nie všetko 
na charitu poputuje. Je to dôsledok pre-

ZA DRAHŠIE
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bytku, a tak nechcené oblečenie odkúpia 
inštitúcie v Afrike, kde 
končí 85% textilu na 
skládke. Len v Ameri-
ke takto ročne skončí 
11 miliárd ton odpadu. 
Oblečenie je vyrobené 
tak, aby nevydržalo viac 
ako 30 praní, aby stra-
tilo tvar, gombíky či formu a my, leniví 
zákazníci, sme boli nútení si kúpiť nové.

3. Neetická výroba
Viete, kto vyrobil vaše obľúbené tričko? 

V módnom priemysle pracuje už každý 
šiesty človek. Značka zarobí na jednom 
produkte 70%. Keď si pozeráte oblečenie 
slovenských výrobcov, môže sa vám ob-

čas zdať drahé. V skutočnosti je to cena 
primeraná na slovenský 
trh, pretože nie je ušité 
krajčírkami, ktoré pra-
cujú za pár eur na týždeň 
v Bangladéši v neľud-
ských podmienkach. V 
štyridsiatke prichádzajú 
o zrak, trpia množstvom 

iných ťažkých zdravotných problémov. 
Nemajú peniaze ani na živobytie, a tak 
spia v továrňach pri strojoch. Sú poni-
žované, fyzicky trestané a majú aj mo-
nitoring močového mechúra. Svoju ro-
dinu vidia raz za polroka, prípadne im 
pomáhajú deti v továrňach. Inú možnosť 
práce nemajú. Ani značkové oblečenie 
však nezaručuje kvalitu a ľudský prístup. 

medzi nami sú ľudia, ktorých 
oblečenie omrzí po niekoľ-
kých noseniach, prípadne 
visí v skrini aj s cenovkou. 
aj pre módnych nadŠencov 
máme ekologické rieŠenia.
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O pracovných podmienkach by sa dalo 
písať mnoho. Tým, ktorých to zaujalo, 
odporúčam pozrieť si film The true cost.

4. Toxické látky
Za rok sa vyprodukuje veľké množstvo 

oxidu uhličitého - až 2,1mil., rôzne uhľo-
vodíky a pesticídy, ktoré sa neustále do-
týkajú našej pokožky. Pri výrobe sa pou-
žívajú ťažké kovy, ako olovo, kadmium, 
arzén, ortuť... Ak by textílie samé o sebe 
neboli dosť toxické, niektoré sa k tomu 
napúšťajú rôznymi nehorľavými či vodo-
vzdornými látkami (a to nielen oblečenie, 
ktoré si vyžaduje profesia, ale napríklad 
obyčajné košele a šaty z polyestru).  Tie-
to materiály spôsobujú poruchy štítnej 
žľazy, kožné alergie, ovplyvňujú funkciu 
hormónov, ale najviac ohrozujú tehotné 
ženy. Aj keď sa vyperú, čističky túto špi-
nu nezachytia, a tak putuje naspäť k nám.

Stále viac populárne sú aj second han-
dy, hand made oblečenie či swapy (orga-
nizovaná výmena oblečenia s ostatnými). 
Je fajn podporiť slovenskú ekonomiku a 

nakupovať ručne šité oblečenie, ktoré je 
z lepších materiálov a kvalitnejšie. Prí-
padne si sadnúť za šijací stroj a vytvoriť 
si originálny odev presne podľa svojich 
predstáv. Nie je to náročné, pár kúskov s 
vlastným dizajnom sa nachádza aj v  mo-
jom šatníku. Nedovoľme veľkému množ-
stvu tovaru, aby zabil našu kreativitu.

Zo slovníka módneho „maniaka“:
Upcycling móda – sú to akékoľvek 
kúsky šatníka, ktoré sa po donosení 
nerecyklujú, ale znova použijú. Je 
potrebná len kreativita.
Udržateľná móda – snaží sa udržateľ-
ne zaobchádzať s vodnými prameňmi 
a zaobísť sa bez pesticídov. 
Slow móda – opak rýchlej módy. Snaží 
sa predlžiť životnosť. Uprednostňuje 
kvalitu nad kvantitou a udržateľnosť 
nad trendmi.
Etická móda – berie ohľad a zabez-
pečuje štandardy pre pracovníkov vo 
fabrikách. 

Kristína Radačiová
foto internet



60 

Šetrenie nie je 
žiadna veda

dneŠný svet financií je veľmi ná-
ročný a je naozaj ťažké sa v ňom 
orientovať. žijeme rýchly zabehnutý 
život a nemáme čas premýŠľať nad 
ponukami, ktoré sú vŠade vôkol nás. 
berieme nákupný koŠík a prechádza-
me sa po supermarkete. akciové ceny 
sú na každom rohu. máme zoznam 
vecí, ktoré potrebujeme. doma 
zistíme, že sme kúpili aj to, čo na 
zozname nebolo. akcie nám poplietli 
hlavu. je to veľmi dobrá cena, tak si 
nakúpime do zásoby. kto to neurobil 
aspoň raz?

Je zľavnený tovar naozaj zlac-
nený?

 Je normálne, ak si raz za čas 
kúpime nejakú drobnosť. Je však 
potrebné, aby sme si udržiavali 
zdravý úsudok o našich príjmoch 
a výdavkoch. Akcie vplývajú na 
podvedomie človeka ako nejaká 
výhodná ponuka na určitý čas 
a vnucujú nám kúpu produktu 
v zľave. Je to vždy „zľavnený 
tovar“? Na tabuliach sa na nás 
usmieva cena tovaru v zľave i 
pred zlacnením. Tento marke-
tingový ťah nás ešte viac láka 
kúpiť aj to, čo nepotrebujeme. 
Predstavme si, že by tam nebol 
nápis akcia. Vedeli by sme, či je 
to cena pôvodná alebo zlacnená?

Internetové obchody?
Supermarkety nie sú jediné, 

ktoré nám vnucujú výhodné ponuky. 
Stále viac do podvedomia sa dnes do-
stávajú e-shopy. Internetové obchody 
rastú a s nimi aj počet ich zákazníkov. 
Pre mladého človeka je lepšie a poho-
dlnejšie nakúpiť si z pohodlia domova. 
Nehľadáme údaje o pravej cene. Stačí, 
že má nálepku akcia. Je mnoho obcho-
dov kamenných či internetových, kde sa 
ceny toho istého produktu veľmi líšia. 
Cenu na trhu vytvárajú ľudia, ktorí tovar 
vyrobili a sú predstaviteľmi ponuky. Na 
druhej strane máme dopyt. Sú to ľudia, 
ktorí si tovar potrebujú zakúpiť. Skôr, 
ako si niečo kúpime, mali by sme popre-
mýšľať, či je náš rozpočet postačujúci. 
Určite sa každému stalo, že si zaobsta-
ral nejakú vytúženú vec a po čase zistil, 
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že nemá peniaze na dôležité veci. Zdá 
sa mi, že študentom sa to stáva často.

Ako predísť unáhleným náku-
pom?

Nevyhnutne si stanovíme svoje fi-
nančné ciele,  odhadneme svoje príjmy 
a plánujeme svoje výdavky. Ak sa už 
rozhodneme nakupovať, musíme dlhšie 
sledovať cenu daného produktu na trhu. 
Mali by sme si pozrieť vo viacerých ob-
chodoch čo najviac ponúk a z nich vy-
brať najprijateľnejšiu. V potravinách by 
sme mali sledovať cenu za mernú jed-
notku. Výrobok môže naoko hmotnostne 

vyzerať inak ako skutočný obsah bale-
nia. Mali by sme sa zamerať aj na mi-
nimálnu trvanlivosť výrobku. Väčšinou 
výrobky v zľave sú už na konci spotreby, 
preto sa treba vždy uistiť, či daný pro-
dukt stihneme zužitkovať. Dostali sme 
vreckové od rodičov, alebo sme si penia-
ze zarobili na brigáde. Často si neuvedo-
mujeme, koľko peňazí míňame za úpl-
né zbytočnosti, ktoré ani nevyužijeme.

Sny a plány? 
 Vytvárame si plány do budúcnosti.  

Potrebujeme auto, ktoré nám  ušetrí  čas, 
ak nebývame blízko svojej školy. Šet-
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rime na jeho kúpu či na vodičský kurz 
alebo smartfón. Ak budeme pokračovať 
v míňaní peňazí, určite nám nepomôžu 
drobné z brigády. Na vyriešenie prob-
lému ich zbytočného vyhadzovania  je 
nevyhnutné vypočítať sumu, ktorá zo-
brazuje naše základné životné potreby. 
Najprv spočítame svoje príjmy a zapíše-
me si každý nákup. Výsledkom je určitá 
čiastka peňazí, ktorú minieme - výdav-
ky. Spíšeme si zoznam vecí, ktoré nevy-
hnutne potrebujeme. Peniaze vyhodené 

za zbytočnosti vypočítame ako rozdiel 
našich celkových príjmov od sumy za 
nevyhnutné výdavky. Takto najrých-
lejšie zistíme, koľko peňazí míňame.

Bankový účet? Áno alebo nie?
Zredukovali sme svoje výdavky, no 

stále nám chýba zopár eur k nášmu 
vytúženému autu či smartfónu? Ak už 
disponujeme príjmami, je vhodný čas 
na to, aby sme si založili vlastný účet v 
banke, za ktorý ako študenti neplatíme.
Je potrebné nájsť vhodnú banku alebo 

inú finančnú inštitúciu, napr. sporiteľňu. 
Uľahčí nám to naše sporenie. Začneme 
si vkladať peniaze na náš účet a prav-
depodobne očakávame, že za istý čas sa 
nám naše peniaze zúročia, a teda sa nám 
vráti viac peňazí, ako sme vložili. Mali 
by sme vedieť, že úrok závisí nielen 
od úrokovej miery, ale aj od frekvencie 
úročenia. Ak sa teda naše peniaze úro-
čia kvartálne (štyrikrát do roka), budú 
rásť rýchlejšie, ako keď sa úročia len 
raz ročne. Peniaze, ktoré neminieme, si 

uložíme do banky. V banke sa nestratia, 
naopak, zhodnocujú sa. Je len  na nás, či 
si vyberieme bežný bankový účet alebo 
sporiaci účet. Zdanlivo nás môžu odra-
diť trochu vyššie poplatky za vedenie 
sporiaceho účtu. Máme však aj šancu, že 
štát podporí rôznymi výhodami sporiace 
účty, napríklad štátne príspevky pri sta-
vebnom sporení alebo  daňové výhody 
pre majiteľov sporiacich účtov. Musíme 
si dobre zvážiť, či chceme platiť tento 
účet, no ak sa nevieme zaprieť a povedať  
nie novému smartfónu, tak najlepšou 
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voľbou bude práve sporiaci účet.

Nový trend?
 Vo svete panuje nový trend, že 

sa zadlžujú už študenti na vyso-
kých či dokonca stredných ško-
lách. Je veľmi nebezpečné pod-
písať zmluvu s nejakou bankou, 
ak vieme, že nemáme dostatoč-
ný príjem na to, aby sme peniaze 
vrátili. Ak nám nevychádzajú pe-
niaze na nový notebook, netreba 
sa unáhliť a hneď si požičiavať 
peniaze. Začnime znižovať svo-
je výdavky za zbytočnosti a za-
čnime šetriť.  Musíme byť trpez-
liví a nechcieť všetko naraz a vo 
veľkom množstve, ako nás to učí 
dnešný konzumný svet. Veď ako 
raz povedal indický spisovateľ 
a guru Sri Chinmoy: „Trpezli-
vosť a vytrvalosť napĺňajú sny.“

63 
Matej  Kočík

foto archív GKM
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„mack, ak na niečom záleží, potom 
záleží na vŠetkom. pretože si dôle-
žitý, je dôležité aj vŠetko, čo robíŠ. 
zakaždým, keď odpustíŠ, keď sa 
načiahneŠ a dotkneŠ sa srdca alebo 
života, zmení sa svet. každá láska-
vosť a služba, či už videná, alebo 
nevidená, napĺňa moje zámery a nič 
nie je rovnaké ako predtým.“

Každý z nás v živote prežíva smutné 
chvíle, keď stratí svojho blízkeho. Tragé-
dia prináša so sebou občas výčitky a bo-

lestné spomienky. V tej chvíli preklíname 
celý svet a aj Boha, že tomu nezabránil. 

V knihe Chatrč od Williama Paula 
Younga hlavný hrdina Mackenzie pre-
žíva najsmutnejšie a najťažšie obdobie 
vo svojom živote. Je spôsobené smrťou 
dcéry, ktorú zavraždili počas rodinného 
výletu. Po troch rokoch dostane odkaz, v 
ktorom ho Boh, nazývaný Tato, pozýva na 
stretnutie do chatrče, kde sa stala vražda. 
Mack pozvanie prijíma aj napriek všet-
kým pochybnostiam, ktoré má. Udalosti, 
ktoré tam prežíva, zmenia jeho postoj k 

CHATRČ
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Bohu i k svetu. V Chatrči sa stretáva s 
Bohom, ktorý je zobrazený ako černoška 
s dobrým srdcom a volá sa Tato. Hlavný 
hrdina vidí oporu v matke, teda v černo-
ške, lebo s otcom, ktorý ho týral, nemá 
dobrý vzťah. Autor zobrazil bohatý vnú-
torný život hlavného hrdinu, plný rozpo-
ruplných emócií, vyplývajúcich z exis-
tenciálnej situácie, ktorá vedie človeka 
na hranicu života. Úzkosťou a výčitkami 
zmietaný Mack postupnými retrospektí-
vami odhaľuje svoj príbeh a detaily oka-
mihu, ktoré navždy zmenili jeho život. 

Chatrč obsahuje mnoho zamyslení nad 
životom i nad správaním sa voči ľuďom. 
Román sa dá rozdeliť na dve časti. Prvá 
časť je kriminálna, druhá časť je spo-
jením náboženstva, filozofie a psycho-
lógie. V knihe nájdeme veľa skvelých 
pasáží, ktoré nás nenechajú ľahostaj-
nými a donútia nás zamyslieť sa nad 
tým, ako môžeme v priebehu sekundy 
prísť o najvzácnejšie poklady v živote. 

Odporúčam túto knihu každému, 
kto hľadá v sebe odpustenie, vie-
ru v Boha a novú nádej na život.

Magdaléna Nagyová
foto archív GKM, internet65 
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Čižmároviny

p. uč. Čižmárová: Čo je charakteris-
tické pre drámu?
Semi: V dráme abstinuje rozprávač.

p. uč. Čižmárová: Ako rozdeľujeme 
hlásky?
Semi: Rozdeľujeme ich na: samohlás-
ky, spoluhlásky a obojhlásky.

p. uč. Čižmárová: Aké tlačové agentú-
ry poznáte?
Dávid: TANAP.

p. uč. Jordan: What do you like to do?
p. uč. Škorvánková: Mučím deti.

Filip premýšľa nahlas: Keď sa muž 
ožení, tak sa žena omuží?

p. uč. Bruníková: Aké náboženstvo 
vyznávajú Turci?
Mišo: Turecké.

redakčná rada
foto archív GKM






