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Naša stužková bola netradičná ako 
takmer celé naše stredoškolské štú-
dium. Nemali sme možnosť vidieť 
rozžiarené tváre našich rodičov. Neob-
liekli sme si nadýchané šaty ako prin-
cezné a nezabávali sme sa na progra-
me, no napriek tomu sme spolu strávili 
pekný večer.

Historici hovoria o jednom z najkrutejších 
protižidovských zákonov v celej Európe. 
Inšpiráciu čerpal z nemeckých Norimber-
ských zákonov a zahŕňal v sebe silne anti-
semitsky orientované normy. Základným 
cieľom tohto zákona bolo vyriešiť „židov-
skú otázku“, ktorá bola postavená čisto na 
rasovej intolerancii.

Párty dospelosti
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Na koberčeku
Väčšina budoV sloVenských škôl 
Vyzerá takmer roVnako ako V 
čase VýstaVby V býValom režime, 
a preto je Vždy osViežujúce, keď 
sa niektorá z nich snaží sVoje 
prostredie pre žiakoV Vylepšiť či 
zmodernizoVať, aby sa V ňom cítili 
príjemne a lepšie sa im študoValo.

Na konci kalendárneho roka zvyk-
nú mnohí rekapitulovať a vyhod-
nocovať, ktoré méty boli dosiah-
nuté a ktoré nie. Ako vy z pozície 
riaditeľky školy hodnotíte do-
siahnuté plány? Čo všetko sa od 
septembra podarilo v škole zrea-
lizovať a čo naopak nevyšlo?

Počas uplynulých letných prázdnin nám 
Ministerstvo školstva SR schválilo do-
táciu na rekonštrukciu telocvične a hlav-
nej chodby školy pri jedálni vo výške 
450 tisíc eur. Priestory nevyhnutne po-
trebovali renováciu nielen z estetického 
hľadiska, ale aj kvôli bezpečnosti. Na 
tieto účely sme žiadali dotáciu viackrát, 
ale neúspešne. Ide o pomerne vysokú 
sumu, preto ma schválenie našej žiados-
ti naozaj veľmi potešilo a prekvapilo. 

S rekonštrukciou je spojených aj mnoho 
administratívnych úkonov, ktoré sa musia 
realizovať počas plnej prevádzky školy, 
keďže termíny sú presne určené a musíme 
ich rešpektovať. Je to náročné, ale verím, 
že istý čas vydržíme aj ťažšie podmien-
ky a sústredíme sa na finálne riešenie.

Podarilo sa nám kúpiť do školskej je-
dálne nový nábytok a opraviť interiér. 
Už niekoľko rokov sme prosili rodičov 
o príspevky na nové stoly a stoličky do 

jedálne. Každý rok pri bilancovaní sme 
konštatovali, že ešte nemáme dosť na-
šetrené. Tento rok sa to konečne podari-
lo. Investovali sme takmer 15 000 eur do 
obnovy školskej jedálne. Okrem rodičov 
financiami prispeli rodičovské rady gym-
názia, ZŠ aj MŠ. Veľkou mierou prispela 
finančne aj škola. Niekoľko zaujímavých 
zmien máme ešte v talóne. Naplánova-
né sú na mesiace január - február 2022. 

V uplynulom období sa nám nepodarilo 
vylepšiť parkovanie pred školou. V augus-
te bola na príjazdovú cestu ku škole osa-
dená dopravná značka zákaz vjazdu, ktorá 
nám dosť skomplikovala príchod ku škole. 
Tri mesiace sme vypisovali listy, komuni-
kovali so zainteresovanými úradmi, aby 
sme sa nakoniec dozvedeli, že mesto Ko-
šice aj mestská časť KVP plánujú vytvoriť 
v okolí našej i susednej školy, ako aj v ce-
lom školskom areáli, zónu bez áut. To zna-
mená, že nebude možnosť parkovať ani za 
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našou školou. Na jednej strane nám to 
komplikuje príchod do školy, na druhej 
strane som rada, že naši žiaci môžu 
prísť do školy bez obáv, nebalansujúc 
pomedzi prichádzajúce a odchádzajú-
ce autá. Pohodlie ustúpilo bezpečiu. 

V dnešnej dobe sa kladie dôraz na 
recykláciu či upcykláciu, na zreparo-
vanie starých vecí a ich opätovné po-
užívanie. Čo sa stalo so starými jedá-
lenskými stoličkami a stolmi? Skončili 
niekde v kontajneri, alebo sa našlo iné 
využitie?

Vyradené stoly a stoličky čakajú na da-
rovanie. Komunikujeme s Arcidiecéznou 
charitou a s útulkom Oáza v Bernátovciach, 
ktorý spravuje duchovný otec Peter Gom-
bita. Veríme, že v týchto zariadeniach by 
mohol nábytok ešte poslúžiť svojmu účelu.

Z modernizácie telocvične, jedálne, 
vrátnice a hlavnej chodby máme veľ-
kú radosť aj my. No zároveň aj tie 
najnovšie dvere a podlahy strácajú na 
svojom lesku, ak sa pred nimi hromadia 
rôzne škatule, staré lavičky, zabudnuté 
bundy, vetrovky či zber papiera. Často 
sme svedkami toho, že hlavný vstup pô-
sobí dojmom skladu a nahromadeného 
neporiadku. Plánujete aj tento problém 
v budúcnosti riešiť?

Áno, je to pravda a skutočne ma to mrzí, 
že nedokážeme vstupný vestibul udržať 
reprezentatívny. Viem si predstaviť vstup 
ako v hoteli, recepcia, okrasné rastliny... 
Vrátnica je veľmi živý priestor, ktorý slú-
ži na komunikáciu medzi vnútrom školy 
a ľuďmi  „zvonku“, poväčšine s rodičmi. 
Na vrátnici sa odkladajú rôzne predme-
ty, ktoré dieťa zabudne v škole a rodič 
to neskôr vyzdvihne, triedni učitelia tam 
nechávajú pracovné zošity, učebnice, vy-
dávajú sa domáce Ag testy na Covid... Bu-
dem sa snažiť aj  tento problém čím skôr 
vyriešiť, keďže je dôležité naštartované 
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veci posúvať dopredu a vstup do našej 
školy ako kvalitnej vzdelávacej inštitú-
cie by mal byť kultivovaný a estetický.

Ako plánujete zveľaďovať školské 
priestory v najbližšom období? Počí-
tate aj s renováciou toaliet alebo je to 
hudba budúcnosti?

Samozrejme, plány sú, veľké, sme-
lé. Určite by sme radi pokračovali v 
načatom rekonštrukčnom procese. 
Začiatkom roka 2022 dokončíme re-
konštrukciu interiéru oboch telocviční 
a následne sa budú telocvične zatep-
ľovať zvonku. Pokračujeme v rekon-
štrukcii jedálne výmenou výdajných 
okienok. Čaká nás aj výmena vstupnej 
brány do školy. Jedno malé prekvape-
nie máme aj pre váš časopis Quo vadis.

Verím, že v roku 2022 prídu na rad 
aj sociálne zariadenia na škole. Nevy-
hnutná je aj výmena okien v triedach, 
výmena podlahového PVC... Je toho 
veľmi veľa, čo by bolo potrebné uro-
biť a nedá sa všetko zrealizovať naraz.

Aké  sú vaše osobné sny a vízie pre našu 
školu?

Mojím snom je mať budovu školy v 
osobnom vlastníctve. Teda vo vlastníc-
tve cirkvi. Ako nájomcovia máme vždy 
zviazané ruky, nemôžeme veci slobodne 
realizovať v takej miere, ako by sme po-
trebovali. Ak by bola táto podmienka spl-
nená, mohli by sme napr. postaviť drevené 
podkrovie ako skvelý priestor pre gym-
názium alebo umeleckú tvorbu. Viem si 
predstaviť aj zelenú strechu s posedením 
alebo s včelími  úľmi. Viem si toho ešte 
veľa predstaviť a nemusí to byť nereálne. 

Ďakujeme za rozhovor.

redakčná rada
foto: archív GKM



8 

Netradičné, 
ale prekvapivé

,,a druhé miesto V absolútnom poradí získaVa časopis Quo Vadis!” nasleduje 
obroVský potlesk.  s úžasom sa na seba pozeráme, či dobre počujeme, a do očí sa 
nám tisnú slzy od dojatia. celá redakčná rada sa postaVíme pred ostatných, aby 
sme si preVzali ceny. takto by to asi Vyzeralo, ale čloVek mieni, korona mení.

Náš časopis sa už od roku 2007 pravidel-
ne zúčastňuje celoslovenskej novinárskej 
súťaže Štúrovo pero. Starší spolužiaci nám 
toľko ospevovali atmosféru vyhodnotenia, 
workshopov a večerného Zvolena, že sme 
sa na to už veľmi dlho tešili a chceli sme 
to zažiť na vlastnej koži. Spomínali kávič-
ku za básničku, množstvo mladých ľudí, 

špeciálnych hostí a že celá námaha, ktorú 
pri tvorbe časopisu pociťujeme, za to stojí.

Na naše prvé vyhodnotenie Štúrovho 
pera sme si však museli počkať trochu 
dlhšie. Kvôli pandemickým opatreniam 
sa presunulo a pripojilo k ďalšiemu roč-
níku súťaže. A ešte k tomu nakoniec pre-
biehalo online. Netradičnému vyhláseniu 



9

výsledkov, ktoré sa konalo 24. júna 2021, 
predchádzal hodnotiaci seminár s pánmi 
porotcami, kde sme spolu diskutovali o 
kvalite článkov, fotografií a o grafike. Bol 
to čas, keď sme zažili aspoň kúsok toho, 
aké by to asi bolo vo Zvolene. A keď sme 
sa dozvedeli, že jeden z porotcov Mgr. 
Patrik Herman je práve v Košiciach, mali 
sme chuť za ním na tú kávičku skočiť.

To, že sme nezažili Štúrovo pero v 
tradičnej forme, nám nahradila obrov-
ská radosť z 2. miesta v absolútnom 
poradí a z 2. miesta, ktoré nám udelila 
Nadácia Slovenskej sporiteľne. Netra-
dičné vyhodnotenie, na ktoré sme ča-
kali dva roky, nášmu časopisu nako-
niec prinieslo doteraz najväčší úspech. 

Lucia Líšková
foto: archív GKM
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našťastie či bohužiaľ. neViem, čo 
skôr Vystihuje posledných pár rokoV, 
počas ktorých nám strpčuje žiVot 
náš starý známy Vírus. nepriazniVá 
situácia sa dotkla aj nás, maturan-
toV. nielen čo sa týka školských 
akcií, maturít, ale aj našej posled-
nej spoločnej zábaVy - stužkoVej.

    
Mama mi raz pustila video zo svojej 

stužkovej. Myslela som si, že to bude 
veľká nuda. No už po chvíli som neve-
dela spustiť oči z obrazovky. Niekto-

ré scény som si dokonca prehrávala aj 
viackrát. Bolo to zábavné, zaujímavé 
a, samozrejme, dojímavé. Od tej chvíle 
som nevedela prestať myslieť na našu 
stužkovú slávnosť. Tešila som sa na celú 
atmosféru príprav i na samotný večer.

Na začiatku štvrtého ročníka už bolo 
jasné, že stužková nebude taká, akú som 
si ju predstavovala, ak vôbec nejaká bude. 
Napriek tomu som si kúpila slávnostnú 
róbu. Presne takú, o akej som snívala. 
Smaragdovozelené šaty so saténovou 
sukňou a s dlhými čipkovanými rukávmi. 

Párty dospelosti

10 
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Opatrenia sa menili takmer zo dňa na 
deň. Rozmýšľali sme, čo musíme uro-
biť, aby sa naša pandemická stužková 
čo najviac podobala klasickej. Niekto-
rí sa chopili svojej úlohy viac, niektorí 
menej. Potrápil nás výber najvhodnej-
šieho priestoru i správnej piesne, kto-
rá by rytmicky sedela s našou chôdzou.

Bez prítomnosti rodičov a s počtom hostí 
obmedzeným na minimum sme slávnost-
ne nastúpení vstúpili do sály. Príhovor 
našej triednej nejedného z nás chytil za 
srdce, dokonca, objavilo sa aj zopár sĺz. V 
slávnostnej chvíli so zelenou stužkou na 
hrudi, som cítila hlavne hrdosť na seba, 
na mojich spolužiakov a, samozrejme, na 
učiteľov. Zaspomínali sme si na spoločné 
výlety i školské akcie. Napriek tomu, že 
rovnaká fotografia sa na plátne objavila 
po 101-krát, schuti som na nej zasmiala 
a oživila príbeh, ktorý sa za ňou skrýval. 

     Bol to príjemný večer, i keď ukrá-
tený o isté momenty, ktoré nám budú 

11 
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navždy chýbať. Teraz už len dobo-
jovať až do konca, aby sme si mohli 
povedať, že sme to zvládli so cťou. 

PS: Moje vysnívané šaty, ktoré som si 
kúpila špeciálne na stužkovú, som na sebe, 
bohužiaľ, počas spoločnej večere nemala.

Alexandra Voláková 

Naša stužková nebola ako každá iná, 
bola netradičná. Bola to skôr slávnostná 
večera. Keď zaznela hudba a my sme 
pomaly vchádzali do sály, uvedomila 
som si, že deň, na ktorý sme všetci ča-
kali, sa stal skutočnosťou. Učitelia sa 
na nás pozerali ako na múdrych, živo-
taschopných ľudí, ktorí sú priprave-

12 
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ní vstúpiť do sveta dospelých. V ich 
očiach bolo vidno, že sú na nás hrdí.

                  Natália Jačaninová

Nástup sme zvládli na výbornú. Na-
sledovali príhovory a po nich nám naša 
triedna učiteľka na hruď pripla zele-
né stužky – symbol mladosti a nádeje.

Matúš Onisko

Naša stužková bola netradičná ako 
takmer celé naše stredoškolské štúdium. 
Nemali sme možnosť vidieť rozžiarené 
tváre našich rodičov. Neobliekli sme si 
nadýchané šaty ako princezné a neza-
bávali sme sa na programe, no napriek 
tomu sme spolu strávili pekný večer.

Viktória Dašeková

Užívala  som si večer, ktorý mal  
prívlastok stužková. Trápilo ma však, že 

kvôli opatreniam nemohli byť s nami aj 
naši rodičia.

Simona Sýkorová

Pandémia mi zmenila môj študentský 
život od základov. Žiadne školské výlety, 
akcie... Aj stužkovú slávnosť sme muse-
li prispôsobiť aktuálnym pandemickým 
opatreniam. Situácia, v ktorej sa pod-
mienky menili zo dňa na deň, náš kolek-
tív preverila ešte viac. No vyťažili sme 
z toho maximum. Ako sa hovorí: „Lep-
ší vrabec v hrsti ako holub na streche.“

Ján Regenda

Večer možno nebol dokonalý, ale bol to 
náš večer, ktorý sme si užili. Netradične 
tradičná stužková slávnosť. Aj keď sme 
mali o nej iné predstavy, boli sme radi, 
že sa nám ju vôbec podarilo zrealizovať.

Anna Mikulová

13 foto: Matúš Stahovec
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denne sa stretáVame s ľuďmi, konVer-
zujeme a Vymieňame si názory, no na-
priek tomu do ich Vnútra neVidíme. 
každé jedno sloVo VytVára celistVý 
obraz o našej osobnosti. sloVá sú meče 
spraVodliVosti. majú obroVský Výz-
nam. sú sprítomnením presVedčenia. 
sú ako blyštiace sa zrkadlo útrob 
našej mysle. je praVdou, že V nás nie-
kedy prebúdzajú aj pocity sklama-
nia, skrúšenosti, hneVu... uniVerzál-
ny nástroj pre otVorenie pandorinej 
skrinky každého z nás. nikto neVie, 
čo sa V nej nachádza, pretože člo-
Vek si sVoj kľúč neprestajne chráni. 
strach V nás Vzbudzuje cerberu-
sa neotVorených brán našej duše...

Vyvíjame sa a zastávame určité názo-
ry. Rozmanitosť farieb nám sprostredkú-
va nádherné krajinné scenérie. Obrazy 

matky prírody sú ako ľudské postoje. Za 
rúškom nádhery je i krutá pravda. Nemu-
síme sa stotožňovať so všetkými variant-
mi, ale napriek tomu nám to otvára svet 
nepredstaviteľných reflexií. Odomyká v 
nás nezastaviteľné myšlienkové prúdy. 
Sú veľmi rôznofarebné, ale čím je škála 
širšia, tým väčšmi sa nad ich významom 
zamýšľame. Vytvára to vo mne pocit pre-
kypujúceho šťastia a poznania. Na hodi-
nách rétoriky ma moji spolužiaci utvrdili 
v tom, že každý z nás má svoj vlastný 
postoj. Zdieľame ho úzkemu okruhu ľudí 
každý deň, ale prostredníctvom rečníc-
kych prejavov ho môžeme zdieľať širo-
kému spektru. Zastávam názor, že ľudské 
slová sú pre nás studnicou neutíchajúcej 
inšpirácie a predovšetkým motivácie.

Boh nás obdaroval rozumom, slobod-
nou vôľou, poznaním a rozmanitosťou. 
Vymieňame si názory, navzájom sa obo-

Rétorika porazila 

14 
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hacujeme. Počúvaním iných si vytvá-
rame rôzne súvislosti. Iba v porovnaní 
s ostatnými si môžeme plne uvedomiť 
svoju jedinečnosť a práve na nej treba 
stavať. Vyskúšali sme si stáť pred pub-
likom, verejne vystúpiť, vypočuť si i 
prijať kritiku a na pätnásť minút sa stať 
rečníkom. Rétorika je od nepamäti sú-
časťou ľudského života. Je nástroj ko-
munikácie, ktorý používame pri riešení 
problémov, sporov i rôznych otázok. 
Netreba sa podceňovať, zdravé sebave-
domie je pre úspešný život veľmi potreb-
né. Treba jednoducho chcieť a veriť si.

Matej Kočík

Možnosť štúdia i praktického vyžitia 
rétoriky na našej škole sa mi veľmi páči. 
Všetci sme mali príležitosť ukázať, čo nás 
baví. Dozvedela som sa o svojich spolu-
žiakoch veľa zaujímavých vecí. Kto si 

myslí, že hodiny sú kvôli prejavom spo-
lužiakov oveľa voľnejšie, je na omyle. 
Základom je počúvať, dávať pozor.

Najťažší bol pre mňa začiatok a ko-
niec. Zvoliť si správnu tému, aby zaujala 
väčšinu, keď nie rovno celé publikum. 
Prejav, to gro, na ktoré ste sa celý čas 
pripravovali. Vydať zo seba čo najviac. 
Zapôsobiť, urobiť dojem, pritiahnuť 
pozornosť a nepomýliť sa. Možno som 
vás trochu vystrašila, ale ak ste výreční 
a máte problém držať jazyk za zubami, 
myslím, že to máte v malíčku. Ja som 
to zvládla. A čo vy, budú z vás rétori?

Alexandra Voláková

Keby mi niekto pred mesiacom pove-
dal, že sa mám postaviť pred ľudí a reč-
niť, asi by som ho vysmiala. Nemožné 
sa však stalo skutočnosťou. Či sa mi pá-
čilo alebo nie, musela som sa prekonať. 

skrytého Cerberusa
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Prekonať nielen strach, ale i nervozitu. 
Vybrať si zaujímavú tému, adekvátne 
sa obliecť, zvoliť primeranú silu hla-
su, upútať poslucháčov a mnoho ďal-
ších vecí, aby prejav očaril všetkých.

Veronika Briškárová

Všetci sme museli čeliť stresu, pre-
konať sa, postaviť pred spolužiakov a 
ukázať, čo v nás je. Aj ja som musela 
bojovať so stresom a myslela som si, že 
som ho prekonala. Spravila som chyby, 
o ktorých sme si neskôr hovorili. Bol 
to prvý rečnícky prejav, ktorý som si 
vyskúšala. Nevydaril sa mi, ale aspoň 
som skúsila, aké to je, postaviť sa pred 
publikum a niečo zmysluplné povedať.

Anna Mikulová

Svojím rečníckym prejavom som pre-
kvapila nielen spolužiakov, ale dokonca 
aj samu seba. Do triedy som vniesla malý 
kúsok Japonska. Poslucháči sa dozvedeli 
niečo o kultúre i o tradičných japonských 

jedlách. Nechýbali ani japonské dobroty. 
Mne osobne sa hodiny rétoriky veľmi pá-
čili. Dali mi nové skúsenosti do života.

Natália Jačaninová

Moje prípravy boli špeciálne a dosť 
zdĺhavé. Pripravovala som sa, ako som 
najlepšie vedela, ale stres ma neobišiel. 
Myslím, že som nemala dosť odvahy po-
staviť sa pred ľudí ako správny rečník. 
Zo svojich chýb som sa však poučila a 
som vďačná, že som si to mohla vyskú-
šať a vidieť, v čom sa musím zlepšovať.

Simona Sýkorová

Myslím si, že je správne vyučovať 
rétoriku na škole. Čakal som, že po-
čas môjho prejavu budem mať menej 
stresu. Nestalo sa tak. Cítil som ner-
vozitu, aj keď ťažko povedať, či to 
bolo kvôli publiku, alebo preto, že vy-
stúpenie bolo hodnotené známkou.

Ján Regenda

foto: Gabriel Szalona16 
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 si prVák a začína ti noVá etapa žiVota? 
ale, aká by bola, keby si ju neodštar-
toVal spolu s ostatnými spolužiakmi, s 
ktorými budeš zdieľať najbližšie šty-
ri roky spoločnú triedu? imatriku-
lácia je základ. tVoje prVé zážitky, 
ktoré by sa ti mali uchoVať V pamäti, 
by mali byť práVe z tejto jedinečnej 
udalosti. hoci je deVäťdesiatdeVäťper-
centná praVdepodobnosť, že sa pred 
Všetkými strápniš a len tak ľahko sa 
na danú situáciu nezabudne, stojí 
to za to. nejako začať predsa musíš.

Imatrikulačná slávnosť, ktorá priná-
ša zábavu, uvoľnenie a hlavne prijatie 
nováčikov do Cechu mučeníckeho, je 
peknou tradíciou našej školy. Keďže v 
tomto školskom roku nás opäť limito-
valo pandemické opatrenie, slávnosť 
sme si nemohli vychutnať vo veľkom 
štýle. Napriek tomu sme si to my tre-
tiaci, organizátori celej show, veľmi 
užili a veríme, že aj naši noví prváci.  

Pripravili sme im množstvo zábavných 
aktivít, z ktorých sa im určite do pamäti 
najviac zapíše „šľahačková“. Každá zo 
súťažných disciplín preverila šikovnosť a 
rýchle reakcie ťažko skúšaných prvákov.

Po splnení špecifických úloh vymysle-
ných a šitých na mieru, dostali naši zelená-
či imatrikulačný list. Ešte párkrát zasvie-
til blesk fotoaparátov a debutanti sa stali 
oficiálnymi študentmi nášho gymnázia.

Pripraviť sa, pozor, Pripraviť sa, pozor, 
štart!štart!

17 Eliška Traverso
foto: archív GKM
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Viete si predstaViť žiť istý čas V za-
hraničí? dokážete si zbaliť Veci na 
týždeň či dVa do menšieho kufra? je 
pre Vás zaujímaVé cestoVanie a Vzdelá-
Vanie sa súčasne? ak ste na tieto otáz-
ky odpoVedali „áno“, tak smelo čítaj-
te ďalej. krátko sa totiž dotkneme 
programu erasmus+, ktorý na našej 
škole uVeličene beží už takmer desať 
sezón. a to si myslíme, že názoV eras-
mus+ netreba zVlášť predstaVoVať.

 
V čase podávania aktuálne bežiaceho 

projektu v roku 2019 zrejme nikto ne-
tušil, ako sa nám definované ciele a ter-
míny zmenia už v roku 2020. Pôvodne 
dvojročný projekt Erasmus+ sa na zák-
lade rôznych dodatkov a jednaní zmenil 

na trojročný. A práve v nasledujúcich 
mesiacoch bude finišovať. Pre každú 
školu je realizácia takého projektu vý-
znamným benefitom či už z hľadiska 
hodnotenia školy, alebo z aspektu nadná-
rodnej spolupráce. Štruktúrované kurzy 
či vzdelávacie mobility, ako sa im odbor-
ne hovorí, obsahujú implicitne aspoň tri 
časti: cestovanie, financie a vzdelávanie.

 
Cestovanie

Sociálne siete sú zaplavené ikonickými 
fotografiami upravenými rôznymi filtra-
mi, v ktorých  autori prezentujú pózujúce 
osoby či seba v kontraste s dominantou 
konkrétnej lokality. V popise fotogra-
fie nám nezabudnú pripomenúť, o ktorú 
lokalitu ide, prípadne pridajú zopár sr-

Výhody Erasmu

18 
Obr. 1 Navštívené krajiny v rámci projektu Erasmus+
Zdroj: mapchart.net

+
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diečok v snahe zvýrazniť svoju náladu 
a vyvolať u divákov sietí rôzne emó-
cie. Ak už máme fotografického smogu 
dosť, jednou z možností je vycestova-
nie. Ponúka to aj program Erasmus+ cez 
schválené vzdelávacie kurzy učiteľov 
či žiakov v zahraničí. Tie môžu trvať aj 
niekoľko týždňov. Tak je to aj v prípa-
de nášho úspešného projektu Erasmus+.

Hoci posledné obdobie je poznamena-
né útlmom cestovania, vzdelávacie ak-
tivity patrili medzi podujatia, ktoré mali 
takmer celý čas zelenú. A tak naši učite-
lia navštívili a ešte navštívia Portugal-
sko, Španielsko, Nemecko, Chorvátsko, 
Českú republiku, Taliansko, 
Rakúsko, Švajčiarsko, Veľ-
kú Britániu či Francúzsko. 
Každý vzdelávací kurz je 
rozdelený na dve časti, 
vzdelávaciu a poznávaciu. 

V rámci vzdelávacej sú predstavované 
aktivity v kontexte obsahu kurzu, ktoré 
majú často zábavný charakter. Pozná-
vacia časť je spojená s organizovanou 
alebo individuálnou prehliadkou mesta 
či oblasti, kde sa kurz koná. Aj to je pri-
daná hodnota programu Erasmus+. Takto 
vznikajú spomínané fotografie, nové 
kontakty, priateľstvá i spolupráce škôl. 

Financie
Finančný príspevok z programu Eras-

mus+ môžu získať výlučne organizácie 
pôsobiace v oblasti vzdelávania. Finan-

cie je treba hospodárne a efektívne 
využiť. Každý účastník kurzu v za-
hraničí z programu Erasmus+ získa 
grant. Ten je rozdelený na niekoľ-
ko položiek, napríklad grant na 
individuálnu podporu, príspevok 
na dopravu, príspevok na finan-
covanie kurzu či na špecifické 

19  
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potreby. Umenie hospodáriť s peniazmi 
predpokladá čo najekonomickejší spôsob 
dopravy i bežný štandard ubytovania. V 
snahe znížiť uhlíkovú stopu, preferujeme 
na krátke vzdialenosti vlakovú dopravu 
a na dlhšie vzdialenosti leteckú dopravu. 

Účastníci kurzov (či už učitelia alebo 

žiaci – podľa zamerania kurzu) majú v 
podstate uhradený pobyt v zahraničí, 
pričom aktívne trávia voľný čas, ces-
tujú, vzdelávajú sa, získavajú kontak-
ty a rozvíjajú európsky rozmer školy. 
Dôležitou súčasťou vycestovania je 
cestovné poistenie účastníka kurzu pre 

prípad neočakávaných situácií. 
Poistenie patrí k zodpovednej prí-
prave účastníka na zahraničnú mo-
bilitu a najčastejšie ho vybavíme 
online cez komerčnú poisťovňu.

V prípade zahraničných mobilít 
je ideálne používať bezhotovostný 
platobný styk (platobnú kartu resp. 
kreditnú kartu) a mať pri sebe pre 
každý prípad aj menšiu hotovosť. 
Aplikácie bánk ponúkajú klien-
tovi prehľad výdavkov, čo je aj v 
prípade mobility v zahraničí uži-
točným nástrojom i výhodou bez-
hotovostného platobného styku.

 
Vzdelávanie

Vzdelávanie nekončí absolvova-
ním strednej či vysokej školy. Je 
celoživotným procesom. A tak sa 
ľudia v rôznom veku môžu vzde-
lávať a rozširovať kvalifikáciu, či 
podieľať sa na rozvoji spoločnosti. 
Program Erasmus+ koncept celoži-
votného vzdelávania plne podporu-
je. Naši pedagógovia sa zúčastnili 
a v najbližších mesiacoch sa ešte 
aj zúčastnia kurzov zameraných na 
stres manažment, posilnenie inter-
kultúrnych kompetencií, elimináciu 
predčasného ukončenia dochádzky, 
preventívne postupy, aby nedochá-
dzalo ku zlyhávaniu vo vzdelávaní. 
Obsahom kurzov bol rozvoj kreati-
vity, smart koncepcií a inovatívne 
vzdelávanie. Popritom vychutnávali 
atmosféru historických centier eu-

20 
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rópskych miest, ako Praha, Porto, Lon-
dýn, Barcelona, Split, Florencia, Paríž, 
Viedeň... Je zaujímavé sledovať, ako učia 
matematiku v Portugalsku a ako im zále-
ží na priblížení sa top európskym vzdelá-
vacím systémom. Alebo ako fotogenická 
Praha vie nadchnúť aj po stýkrát a ako 

renesanční umelci dokázali v symbióze 
využiť prvky vedy a umenia vo Floren-
cii v Toskánsku. Cestovanie a vzdelá-
vanie si neodporujú, ba dokonca majú 
významný prienik, v ktorom si uvedo-
mujeme um ľudí žijúcich generácie pred 
nami i rešpekt nad víziou budúcnosti. 

RNDr. Milan Koščo, PhD., MBA
foto: RNDr. Milan Koščo, PhD., MBA21 

náš projekt s názVom VzdeláVanie potrebuje komplexné príležitosti umožňu-
je realizoVať aspoň 13 zahraničných mobilít. koordinácia projektu prebieha 
V súčinnosti s národnou agentúrou programu erasmus+. formulár projektu 
erasmus+ sa Vypĺňa online s príslušnými prílohami a premyslenou stratégiou. 
je to záležitosť, ktorá trVá niekoľko dní a podlieha schVaľoVaciemu procesu 
niekoľkých expertoV.



22 

Otázky na hlavu katolíckej cirkvi
Na pódiu sa vystriedalo niekoľko ľudí, 

ktorí rozpovedali svoje svedectvá a ná-
sledne položili otázku 
hlave katolíckej cirkvi. 
Prvá otázka bola spo-
jená s láskou bez se-
xuálnej intímnosti vo 
vzťahu. Pápež na ňu 
odpovedal povzbudivými slovami. Na-
značil, že lásku nemôžeme vnímať ako 
nejakú vec, ktorú použijeme a odhodíme. 

Láska má prekračovať naše zmýšľanie. 
Nie je dôležitý výzor, ale to, aký je človek 
zvnútra. Láska nemá byť definíciou emó-

cie či pocitu, ale darom 
a zodpovednosťou. Od-
vaha, hrdinstvo, láska. 
Hlavné ingrediencie 
bezhraničného milo-
vania. Láska bez nich 

nemôže existovať. Bez lásky a hrdinstva 
náš život nebude skutočne naplnený šťas-
tím. Najkrajšia a najvznešenejšia je práve 

bezhraničná láska, ktorá preko-
ná všetky prekážky.  Nesmieme 
sa báť. Nezhody nás majú po-
silniť, zoceliť. Hlavná postava 
príbehu sa nemôže nechať uná-
šať vetrom kamsi do neznáma. 
Musí mať vyšší cieľ. Šťastný, 
morálny, dobrodružný život.

Pocit unikátnosti
Jeho slová sme prijímali s 

veľkou pokorou a s nadšením. 
Dal nám nádej a pocit unikát-
nosti. Jedinečnosť neznamená 
vyzdvihovať konkrétnu vý-
znamnú schopnosť. Zname-
ná jednotu v celku. Každý má 
slobodnú vôľu rozhodovať 
sa, meniť svet... V tomto 
práve spočíva jedinečnosť.

Zdvíhajme svet
začiatkom letných prázdnin sVetlá reflektoroV na seba strhla jedinečná in-
formácia. sVätý otec zaVíta na sloVensko. po oficiálnom potVrdení predbežných 
dohadoV nás pápež poctil sVojou pastoračnou náVšteVou 12. – 15. septembra 
2021. brány košickej lokomotíVy sa naplnili tisíckami Veriacich 14. septembra. 
práVe tu sa pápež stretol s mladými ľuďmi. okolo piatej hodiny poobede prVý-
krát prešiel po tráVnatej ploche na papamobile. obroVské nadšenie ľudí z úsme-
Vu a z požehnania sVätého otca neskôr Vystriedalo hroboVé ticho.

„nie sme tu na to, aby sme 
žili zo dňa na deň, ale aby 

náš žiVot bol dobrodružnou 
VýpraVou.“

22 
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Nádej – optimizmus. Pozitívne nala-
dený človek je spokojný a vyrovnaný 
sám so sebou. Je to stav šťastia. Viera a 
nádej nás sprevádzali od nepamäti. Pá-
pež nás povzbudil, aby sme život vní-
mali ako dar, ktorý treba čo najlepšie 
využiť. Aby sme nemali strach čeliť 
situáciám, ktoré nás v živote stretnú.

Žijeme snom či ilúziou?
Francúzsky spisovateľ, filozof Voltaire 

v 18. storočí povedal: „Šťastie je iba 
sen, bolesť je skutočná.“ S týmto výro-
kom by Svätý Otec určite nesúhlasil. 
Šťastie je dosiahnuteľná méta. Aby sme 
ju prekonali,  musíme snívať. Snívať vo 
veľkom, nebáť sa snívať. Netreba však 
zabudnúť na opozitum. Ilúzia. Tí, ktorí 
nemajú správne vytvorené sny, sú „ma-

nipulátori šťastia“. Obchodujú s ilúzia-
mi. Sen je definovaný ako málo či skoro 
vôbec neuskutočniteľný zážitok, cieľ. V 
našom ponímaní si mnohokrát človek 
nastaví za cieľ matériu. Dá jej prednosť 
pred tým, čo naozaj môže človeka spra-
viť šťastným. Rodina, deti, služba... To 
sú tie ciele, sny, o ktoré sa máme zaují-
mať a naplniť ich. Ak si správne zvolíme 
ciele, náš život bude skutočne naplnený. 

Svätý Otec nám dal návod, ako prežiť 
bezhraničnú lásku, životné dobrodruž-
stvo, vysnívané šťastie... Tým, že sa člo-
vek „označuje“ za kresťana, nemusí žiť 
nudný život. Kresťan nemá byť akousi 
zapečatenou definíciou, ale jedinečnos-
ťou. Bez strachu, bez zábran snívať o 
nádherných situáciách, o ľuďoch, o na-
plnenom a šťastím pretkanom živote.

23 Bettyna Pogányová
foto Internet23 Matej Kočík

foto: Veronika Briškárová
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Pred prejavom, ktorý mal Svätý Otec 
prichystaný pre mladých, sa previezol na 
papamobile pomedzi jednotlivé sektory 
naplnené mládežou, ale aj mladými du-
chom. Všetci sa tešili a mávali pápežovi. 
Prenikol ma smutný pocit, že som nemala 

šťastie vidieť ho úplne  zblízka. Ale mo-
ment, to som fakt chcela ísť na stretnutie 
s ním iba kvôli tomu, aby som ho vide-
la na vlastné oči a z prvého radu spoza 
kovovej ohrady mu zakývala? Bola by 
škoda, keby som ostala iba pri naplnení 

nejakých emócií. Dôležitejšie predsa 
bolo započúvať sa do jeho slov, ktoré 
nám, a aj mne, chcel povedať. Snaži-
la som sa preniesť sa cez svoje pocity 
a sústrediť sa na pápežov odkaz. Pre-
jav Svätého Otca bol plný odpovedí 
na otázky, ktoré trápia mladých ľudí.

Asi každý mladý človek sníva o ži-
votnej láske, s ktorou bude zdieľať svoj 
život až do smrti. Pápež na stretnutí pri-
pomenul, že „Láska je najväčší sen v ži-
vote, ale nie je to lacný sen.“ Počúvame 
piesne o láske a na sociálnych sieťach 
vidíme fotografie zaľúbených párikov. 
Často máme mylnú predstavu o láske. 

Svätý Otec povedal: „Priatelia, 
nebanalizujme lásku, pretože láska 
nie je len emócia a cit; tie sú nanaj-
výš jej začiatkom. Láska nezname-
ná mať všetko a hneď, nezodpove-
dá logike „použi a odhoď“. Láska   
je vernosť, dar, zodpovednosť.“

Človek si občas kladie otázky, prečo 
je na tomto svete a aký je zmysel ži-
vota. Odpoveďou môže byť: „ ...každý 
z nás je jedinečný a je na svete, aby 
sa cítil milovaný vo svojej jedineč-
nosti a miloval ostatných tak, ako to 

pápež františek sa V rámci sVojej pastoračnej cesty na sloVensku stretol aj s 
mladými. stalo sa tak 14. septembra 2021 na štadióne lokomotíVy V košiciach. 
medzi 23 700 prítomnými som nechýbala ani ja, keďže to bola udalosť, ktorú 
som si nechcela nechať ujsť. 

Odkaz od Františka

24 
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nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme 
na to, aby sme sedeli na lavičke ako ná-
hradníci. Nie, každý je v Božích očiach 
jedinečný.“ Alebo: „Nie sme tu na to, 
aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš 
život bol dobrodružnou výpravou.“

Každý má túžbu žiť šťastný a 
dobrý život. Ako na to? „...vo veľ-
kých príbehoch sú vždy dve ingre-
diencie: jedna je láska, druhá dob-
rodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú 
spolu. Na to, aby bol život veľký, sú 
potrebné oboje: láska a hrdinstvo.“

„Dnes je nebezpečenstvo rásť vyko-
renený, pretože máme sklon bežať, ro-
biť všetko narýchlo: to, čo vidíme na 
internete, môžeme mať okamžite doma, 
stačí jeden klik a na obrazovke sa hneď 
zobrazia osoby a veci. A potom sa stane, 
že sa nám zdajú známejšími ako tváre, 
ktoré nám darovali život. Plní virtuál-
nych správ riskujeme, že stratíme svoje 
skutočné korene.“ Svätý Otec nás pozýva 
starať sa o svoje korene, aby láska priná-

šala ovocie. A našimi koreňmi sú rodičia 
a starí rodičia. Choďme za nimi, položme 
im otázky a vypočujme si ich príbehy.

Lucia Líšková
foto: L. Líšková, D. Palenčár25 
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ešte stále mám V žiVej pamäti septem-
broVú náVšteVu pápeža františka. bola 
pre mňa symbolom nádeje, ktorú tak 
Veľmi potrebujeme. sVätý otec zdôraz-
nil, že prichádza ako pútnik do malej 
krajiny s hlbokými koreňmi V srdci 
európy, ktorá je miestom Vzájomného 
pôsobenia Východného a západného 
kresťanstVa. na sVoju prVú náVšteVu 
sloVenska pricestoVal V nedeľu 12. 
septembra, s mladými sa stretol 14. 
septembra na košickom futbaloVom 
štadióne lokomotíVa a ten istý deň 
naVštíVil aj luník ix, kde som pomáha-
la ako dobroVoľníčka pri organizo-
Vaní jeho náVšteVy.

Príprava na príchod Svätého Otca bola 
náročná. Dni a noci sa na nej podieľalo veľ-
ké množstvo ľudí. Väčšina z nás si asi ani 
nevie predstaviť náročnosť realizácie ta-
kejto veľkolepej udalosti, aby bolo všetko 

tip-top a hlavne, aby bolo všetko bezpečné. 
V deň D som už o piatej ráno ne-

trpezlivo čakala na svojich kolegov 
na rázcestí Luníka IX, aby sme spo-
lu dotiahli posledné maličkosti. Keď-
že som mala možnosť prekladať 
program  dňa do anglického jazyka, 
mala som dianie viac-menej v malíčku. 

O 11-tej začala svätá omša, ktorú ce-
lebroval Mons. ThLic. Vladimír Fekete 
SDB slovenský rímskokatolícky biskup, 
apoštolský prefekt Azerbajdžanu a titu-
lárny biskup sídla Municipa. Po krátkych 
videách o práci s Rómami mal vystúpenie 
detský spevácky zbor z Luníka IX.  Neskôr 
sme sa spolu učili pieseň, ktorá zaznela 
pri príchode Svätého Otca na pódium. 
Najzaujímavejším bodom programu boli 
takzvané bloky, v ktorých Rómovia z ce-
lého Slovenska podávali svedectvá o tom, 
ako žijú. Po chválach sa areál uzavrel a 
všetci sa nahrnuli do svojich sektorov. 



27 Tomáš Kočiš
foto Internet

Čakali sme, čakali, nikto ani nedýchal. 
Spievali sme piesne a každý druhý dr-
žal v ruke telefón, aby si na pamiatku 
zachytil jedinečný moment. Prostred-
níctvom vysielačiek sme vedeli, kde 
sa Svätý Otec nachádza. Stretnutie s 
ním bolo pre mňa niečo úžasné. Tak 
dlho som zimomriavky nikdy v živote 
nemala. A vtedy vyšiel na pódium... 

,,Máš dobrú fotku? Môžem ísť ešte 
tam? Odtiaľ bude lepší záber!“ počula 
som z každej strany. V hlave mi vírili 
myšlienky, aké by to bolo, keby som sa s 
ním mohla stretnúť zoči-voči. Rozmýš-
ľala som, čo by som mu povedala. Bol 
to neskutočný zážitok a som vďačná, že 
som ho mohla prežiť práve na Luníku 
IX s ľuďmi, ktorí sú môjmu srdcu blíz-
ki. Návšteva Svätého Otca bola pre mňa 
veľkým povzbudením. Je neuveriteľne 
múdrym a obohacujúcim človekom. 
Dodal mi silu a energiu ďalej fungovať 
v tomto mierne pesimistickom obdo-
bí, keď sa rieši veľa ťažkých situácií. 

27 Alexandra Voláková
foto: Alexandra Voláková
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V dňoch 21. – 22. noVembra 2021 naVštíVil slo-
Vensko magnus macfarlane-barrow, zaklada-
teľ medzinárodnej charitatíVnej organizácie 
mary’s meals. jej počiatky siahajú do roku 2002, 
keď magnusa k založeniu tohto diela priViedol 
sen malého chlapca z dedinky V africkom štáte 
malawi: „chcel by som mať dostatok jedla a jed-
ného dňa chodiť do školy.“

Jedlo a vzdelanie
Charita Mary’s Meals, v preklade Má-

riine jedlá, poskytuje už vyše dvom mi-
liónom detí žijúcich v extrémnej chudobe 
jedno jedlo denne v mieste ich vzdelania. 
Niet pochýb, že vzdelanie otvára deťom 
cestu von z chudoby, pomáha im postaviť 
sa na vlastné nohy a meniť tak osud ich 
komunít. Mnoho detí sa však nedokáže 
sústrediť na učenie kvôli hladu. Mary’s 
Meals tieto dva aspekty berie do úvahy, 
a preto dáva deťom jedlo práve v škole.

Ako to funguje?
Mary’s Meals dodá potraviny, palivo 

a nástroje na varenie. Všade, kde je to 
možné, dodáva lokálne vypestované po-
traviny, čím podporuje miestnu ekono-
miku. Kľúčovou súčasťou tohto projektu 
sú dobrovoľníci z miestnych komunít, 
väčšinou rodičia detí, ktorí pripravujú a 
podávajú jedlo. Vďaka nízkonákladové-
mu systému a zapojeniu množstva dob-
rovoľníkov je Mary’s Meals aktuálne 
schopné nasýtiť jedno dieťa v škole za 
priemernú sumu 9 centov na deň, čo pred-
stavuje sumu 18,30 € na celý školský rok.



29

Výsledky sú jasné
Program školského stravovania Mary’s 

Meals aktuálne funguje v 19 krajinách 
sveta, od Ekvádora a Haiti, cez Libériu, 
Malawi, Keňu, Sýriu až po Indiu a Thaj-
sko. Výsledkom je ubúdanie chronického 
hladu a stresu detí, lepšia sústredenosť 
na vyučovaní, zlepšenie ich dochádz-
ky a školských výsledkov a celkovo 
vyšší počet detí zapísaných v školách.

Pomôž aj ty
Tento jednoduchý projekt, ktorý bojuje 

s hladom vo svete, by nefungoval, keby 
nebolo ľudí, ktorí sa dokážu deliť s tým, 
čoho majú viac, ako potrebujú. Jeho sú-
časťou sa môžeš stať aj ty. Namiesto kúpy 
novej mikiny alebo týždenného nákupu, 
môžeš sumou 18,30 € prispieť dieťaťu na 
jedno jedlo denne, ktoré bude dostávať 
v škole po celý jeden rok. Môže mu to 
úplne zmeniť život. A tebe tiež, lebo keď 
sa delíme s druhými, rastie v nás láska a 
napĺňa nás radosť z toho, že sme druhé-
ho človeka mohli spraviť šťastnejším. 
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Vďaka mary´s meals počet detí naVšteVujúcich školy neustále narastá, pretože 
je tam zároVeň uspokojená ich najdôležitejšia potreba – jedlo.
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„možno nedokážeme zmeniť hlad Vo sVete, ale dokážeme zmeniť sVet jednému 
dieťaťu, a to je Veľká Vec.“

magnus macfarlane-barrow

Lucia Líšková
foto: internet 
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11. september 2001 Vošiel do dejín ako sVetoVá katastrofa. 
nezabudnuteľný dátum Vzal sVetu ilúziu o bezpečí a záro-
Veň mu dal poznanie, Vďaka ktorému sa stal silnejší. udalos-
ti, ktoré sa odohrali na pôde spojených štátoV amerických, 
mali globálny dosah a priamo či nepriamo sa dotkli takmer 
každého obyVateľa planéty. od pádu dVojičiek V septembri 
2021 uplynulo už 20 rokoV. útoky, ktoré otriasli celým sVe-
tom, sa odohrali V ranných hodinách, keď členoVia teroris-
tickej organizácie al-káida uniesli štyri komerčné lietadlá.

Deň, 
keď 
sa 

zmenil
 svet
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Aj po dvadsiatich rokoch máme pri po-
hľade na zábery z najkrutejšej udalosti 
v novodobých dejinách ľudstva husiu 
kožu. Za útokmi sa skrývalo 19 teroris-
tov zo Saudskej Arábie a z ďalších sied-
mich arabských krajín. Financovala ich 
teroristická organizácia Al-Káida. Viedol 
ju Usama bin Ladin, ktorý sa v tej dobe 
skrýval na území Afganistanu. V osudný 
deň islamskí teroristi zo skupiny Al-Kái-
da zaútočili v štyroch dopravných lie-
tadlách na ciele v USA. Dve z lietadiel 
narazili do budov World Trade Center 
(Twin Towers) v New Yorku, tretie vra-
zilo do stavby Pentagónu vo Washin-
gtone a štvrté sa zrútilo v Pensylvánii. 
Pri tomto teroristickom útoku zahynulo 
takmer 3000 ľudí z 93 krajín, pričom zra-
nených bolo ďalších približne 6000 ľudí. 

Teroristi si však svoje ciele nevybrali 
náhodne. Svetové obchodné centrum sa 
stalo obeťou vďaka svojmu ikonickému 
postaveniu na panoráme Manhattanu, 
ktorá reprezentuje ekonomicky vyspelé a 

rozvinuté USA. Pentagón si zvolili preto, 
lebo v ňom sídli Ministerstvo obrany USA 
a veliteľstvo ozbrojených síl amerických.

Už dvadsať rokov sa každoročne 11. 
septembra stretávajú tí, ktorí útoky preži-
li, ale aj pozostalí po obetiach na mieste 
dvoch zrútených budov Svetového ob-
chodného centra v New Yorku, ktoré do-
stalo názov Ground Zero (epicentrum). 
Na obete tejto najkrvavejšej a najtragic-
kejšej udalosti spomínajú zvonením zvo-
nov, minútou ticha a čítaním ich mien.

Po takýchto strašných udalostiach si 
všetci ľudia bez výnimky uvedomili, 
v akom krehkom svete žijeme. V tom-
to svete je aj tá najmocnejšia krajina 
zraniteľná a nebezpečenstvo striehne 
na človeka nielen v bojujúcich štátoch. 
Teroristický útok v New Yorku ukázal, 
že hranice medzi nepriateľmi a pria-
teľmi sa stali strašidelnými a brutali-
ta vojen sa nemusí nutne prejavovať 
iba na frontoch miestnych konfliktov.

Magdaléna Nagyová
foto: internet 34 



35

Červený koberec
dofe hrá kľúčoVú úlohu V rozVoji študentoV mimo VyučoVania. V rámci progra-
mu účastníci posúVajú sVoje hranice V troch disciplínach: šport, talent a dobro-
VoľníctVo. na konci sVojej cesty  absolVujú expedíciu, ktorá preVerí ich celkoVé 
zručnosti a okrem iného aj ich schopnosť pracoVať V tíme. za sVoje úsilie sú 
študenti oceňoVaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosVetoVú platnosť a 
hodnotu.

Aj tento rok sa naši Dofáci po inten-
zívnej online príprave zúčastnili dob-
rodružnej expedície. Vyšli zo svojej 
komfortnej zóny, prekonali sa a zaži-
li dobrodružstvo bez použitia mobilov 
(okrem fotenia a natáčania videí). Po 
prekonaní všetkých prekážok a splne-
ní náročných úloh ich čakalo ocenenie.

V reprezentatívnej budove Krajské-
ho úradu v Košiciach našim študentom 
odovzdali ceny Marián Zachar (riadi-
teľ DofE na Slovensku) a Ján Smolko 

(koordinátor pre východné Slovensko).
Na červený koberec sa tento rok posta-

vili bronzoví Dofáci: Bettyna Pogányo-
vá, Melita Koščová, Ladislav Neubert 
a striebro si prevzala Kiara Koščová. 
Všetci ocenení plnili ciele, ktoré si sta-
novili, v neľahkých podmienkach lock-
downu a stálo ich nemalé úsilie aktivity 
dokončiť. Napriek tomu sa každý z nich 
rozhodol v DofE pokračovať aj na vyššej 
úrovni. Prajeme im, aby tá ďalšia ceremó-
nia bola oslavou ich osobného úspechu.

35 Bettyna Pogányová
foto: archív GKM 
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afganistan bol dôležitou historickou križoVatkou. prechádzala tu hodVáb-
na cesta, čo znamenalo presun korenia, technických VynálezoV, hodVábu, ale 
i drahých kameňoV. dlhých 40 rokoV sa Však afganistan zmietal Vo Vojnách. 
dnes sú mestá rozbombardoVané, budoVám chýba časť stien, Viaceré pamiatky sú 
zničené alebo prinajmenšom nesú stopy po dáVkach z guľometu. situácia V afga-
nistane je aj naďalej neVyriešená.

Slovák, ktorý
velil  Amerike

Afganistan dostane tento rok od OSN 
rekordnú sumu viac ako 4,5 mld. dolá-
rov na riešenie humanitárnej krízy. Je to 
najviac peňazí, koľko kedy organizácia 
poskytla jednej krajine. Americký pre-
zident Joe Biden zároveň koncom roka 
2021 podpísal zákon o fungovaní ozbro-
jených síl, ktorý počíta s vytvorením ko-
misie, ktorá bude vyšetrovať 20-ročné 
pôsobenie Američanov v Afganistane. 
V auguste 2021 hnutie Taliban vstúpi-

lo do hlavného mesta Kábul a vyhlásilo 
Afganský islamský emirát. Američania 
po dvadsiatich rokoch opustili krajinu. 
     V Afganistane pôsobilo a pôsobí aj nie-
koľko Slovákov, sú to vojaci alebo členo-
via humanitárnych organizácií. Jedným z 
nich bol aj generálporučík Pavel Macko, 
najvyššie postavený Slovák v štruktúrach 
NATO a veliteľ koaličných vojsk v Afga-
nistane v rokoch 2007 a 2008, ktorý nám 
ochotne odpovedal na naše zvedavé otázky.

36 
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Ste absolventom gymnázia. Prečo ste 
si vybrali práve gymnázium a ako sa 
s odstupom času pozeráte na svoje 
študentské časy?

Boli to tie najkrajšie roky. Stále na to 
spomínam. Dnes je to jednoduché, vaša 
pamäť je na internete vo Facebooku, 
na Instagrame. My starší máme len 
pár fotografií a zvyšok je v hlave. Ako 
absolventi sa pravidelne stretávame 
a oživujeme spomienky. Gymnázium 
bola dobrá voľba. Vedel som, že chcem 
ísť na vysokú školu, a to bola vtedy 
najlepšia príprava. Naše gymnázium 
malo prírodovedné zameranie, to my 
vyhovovalo. Chodil som na matema-
tické, fyzikálne a chemické olympiády. 

Vojenská dráha či kariéra bola pri-
márne pre mužov, no v súčasnosti 
nie je raritou, že v armáde pôsobia 
aj ženy. Ktoré faktory a okolnosti zo-
hrali zásadný význam vo vašom prí-
pade, že ste sa rozhodli pre vojenskú 
kariéru?
 

Študoval som na gymnáziu v Skalici. 
Vždy ma zaujímali prírodné vedy, tech-
nika a kozmonautika. Dlho som zvažoval 
štúdium astrofyziky alebo niečo podobné. 
Bol som výborný študent, teoreticky som 
mal viacero možností. Ale bol som z chu-
dobnej rodiny. Keď k nám na gymnázium 
prišli náboroví dôstojníci, zaujali ma. Vte-
dy neexistoval internet. Z materiálov, čo 
nám dali, som sa dozvedel, že v Brne je 
špičková Vojenská technická akadémia, 
ktorá ponúkala veľké možnosti.  Myšlien-
ka nosiť uniformu sa mi páčila, brat bol 
vtedy už rok na vojenskom gymnáziu.  

Vyštudoval som v Brne dokonca dva od-
bory na rôznych fakultách, výzbrojný smer 
zameraný na optoelektroniku a aj automa-

tizáciu velenia a počítače. Neskôr som 
sa stal aj kandidátom technických vied v 
odbore vojenská technika. Svoj vzťah k 
vojenstvu som si budoval dlhodobo. Tech-
niku mám rád dodnes a udržiavam sa v 
kondícii, ale skutočné čaro priniesla práca 
s ľuďmi. Aj preto som sa napriek tomu, že 
som bol technik, stal operátorom a veli-
teľom. Velil som veľkým vojenským cel-
kom, cvičil veliteľov a štáby, riadil medzi-
národné operácie. Ťažká, ale úžasná práca.

Ako profesionálny vojak ste sa zú-
častnili viacerých vojenských misií. 
Relatívne nebezpečnou lokalitou, kde 
pôsobili aj slovenskí vojaci, bol Afga-
nistan. Ide o krajinu, ktorá je kultúr-
ne diametrálne odlišná od Slovenska. 
Aká bola hlavná úloha slovenských 
vojakov pôsobiacich v Afganistane?
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Musím najprv povedať, že som bol v 
Afganistane ako náčelník medzinárod-
ného operačného štábu a riadil som ope-
rácie všetkých vojakov misie z 39 kra-
jín v celom Afganistane. Bolo to viac 
ako 50 tisíc spojeneckých vojakov a 
ich operácie som koordinoval s afgan-
skou armádou a s políciou a zároveň 
aj s paralelnou protiteroristickou ope-
ráciou Trvalá sloboda, vedenou USA. 

Pokiaľ ide o slovenských vojakov, od-
viedli skvelú prácu. Ich úlohy sa časom 
menili. Mali sme tam ženistov, ktorí opra-
vovali letiská alebo odmínovali. Naše 
strážne jednotky zabezpečovali ochra-
nu a vstup na základne v Kandaháre a v 
provincii Uruzgán. Špecialisti sa zapojili 
do provinčných rekonštrukčných tímov. 
Mali sme aj vlastný operačný výcviko-

vý a poradenský tím pre logistiku, kde 
slúžili pod naším velením aj Američania 
a Austrálčania. Najťažšiu úlohu mal bo-
jový oddiel našich špeciálnych síl zo Ži-
liny, ktorý cvičil afganské špeciálne sily 
a viedol protiteroristické operácie na vý-
chode Afganistanu. Od roku 2015 sme 
mali v krajine poradenský tím špeciál-
nych síl, čo je elita ozbrojených zložiek. 

Špecifikom vojakov v zahraničných 
misiách je trávenie ich voľného času, 
a to hlavne počas významných sviat-
kov. Vojaci občas úsmevne hodnotia aj 
stravovací režim či pobyt v kasárňach. 
Ako si v tomto kontexte spomínate na 
pôsobenie v Afganistane, hlavne v čase 
odlúčenia od rodiny?



3939 

Nebolo to jednoduché. Vždy to záviselo 
aj od miesta. Tí, čo boli vo väčších jednot-
kách, si počas odlúčenia od rodín vytvori-
li silné väzby a priateľstvá na celý život. 
Podobne to bolo aj na hlavnom veliteľ-
stve v Kábule. Bolo tam so mnou ďalších 
dvanásť Slovákov, ale boli sme začlenení 
v rôznych štáboch veliteľstva. Napriek 
tomu sme si vždy našli aj čas na spoločné 
stretnutia alebo návštevu našich vojakov 
v iných častiach krajiny. Ako náčelník 
operačného štábu som veľa času nemal, 
pracoval som 17 hodín denne.  S rodinami 
sa dalo spojiť cez telefón i cez Skype. V 
tábore bol aj internet, len bol nestabilný. 

Vianoce v misii sú vždy zvláštne. Šted-
rý večer som trávil v Kábule so svojím 
medzinárodným štábom. Po večeri sme 
sa ešte stretli ako skupinka Slovákov. Na 
druhý deň som mal plánovanú inšpekciu 
na veliteľstve Juh v Kandaháre. Priletel 
som tam kanadským Herculesom. Bola 

tam aj naša slovenská jednotka. Tí poč-
kali so slávnostnou večerou do 25. de-
cembra. Všade vládol pokoj, tak sme si 
predtým zahrali hokejbal. Bol to silný zá-
žitok, dodnes na to spomínam. Mali sme 
kapustnicu  a namiesto kapra rezne a ša-
lát. Bol som rád, že som so slovenskými 
vojakmi a aj oni boli radi, že medzi nich 
prišiel slovenský generál a zároveň je-
den z hlavných funkcionárov celej misie. 

V médiách sledujeme správy o tom, 
akým smerom by sa mala uberať ar-
máda, aké sú zámery ministerstiev 
obrany, prípadne, ako sa eskalujú vo-
jenské konflikty. Zaujímavé sú názory 
ľudí, ktorí veľa času prežili tak ako vy 
na rôznych zahraničných misiách. Aká 
je vízia armády Slovenska, resp. aké sú 
kľúčové úlohy a ciele, ktorým bude v 
nasledujúcom období čeliť?
 

39 
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Hlavnou úlohou našej armády je pri-
pravovať sa na obranu našej krajiny, ne-
pretržite chrániť náš vzdušný priestor, a 
to aj v mieri. Ozbrojené sily majú celý 
rad asistenčných úloh, teda úloh nevo-
jenského charakteru, keď pomáhajú ci-
vilným autoritám alebo polícii. Práve 
počas pandémie ich bolo veľa vidieť pri 
podpore testovania, pomoci zdravotníkom 
a pri udržiavaní bezpečnosti a verejného 
poriadku. Vojaci sú stále pripravení za-
siahnuť pri živelných pohromách. Tretiu 
časť našich úloh tvorí účasť v misiách. 
Podieľame sa na medzinárodných ope-
ráciách pod vlajkou OSN, EÚ a NATO. 
Musíme modernizovať našu techniku a 
musíme na novú techniku preškoliť perso-
nál. Keďže sme malá armáda, sme odká-
zaní na pomoc spojencov. Preto musíme 
s nimi cvičiť, aby sme v prípade potreby 
boli zladení a mohli brániť Slovensko. 

Odporúčali ste aj svojim deťom vojen-
skú kariéru?

Nie. Nechal som to na ich slobodnej 
voľbe. Videli so mnou svet, naučili sa 

v ňom pohybovať, naučili sa plynule 
viaceré svetové jazyky a našli si aj ka-
marátov. Ale tých museli vždy po čase 
aj opustiť. Takže nebolo všetko len po-
zitívne. Aj preto asi o vojenskej služ-
be neuvažovali, hoci sa im moja služ-
ba páčila aj kontakty s inými národmi. 

Časopis Quo vadis čítajú mladí študen-
ti gymnázia, ktorí rozmýšľajú o svojej 
životnej dráhe. Ak by ste im mali dať 
jednu radu, aká by bola?
 

Choďte za svojím snom. Neľakajte sa 
ho. Ak sa budete naozaj snažiť a budete 
mať aj trochu šťastia, môžete dosiahnuť 
všetko na svete. Ja som bol chudobný 
chlapec z malého majera (štátnych majet-
kov). A vidíte, dostal som sa do veľkého 
sveta, stal som sa generálom, riadil som 
tisíce cudzích vojakov, stretával sa s po-
litikmi a s generálmi, o ktorých sa píšu 
knihy. Je hlavne na vás, čo budete v živote 
robiť a ako ďaleko a vysoko zájdete. Len 
to nesmiete vzdať pri prvom probléme.

 
Ďakujem za rozhovor. 

40 

Juraj Šoltis
foto: internet 
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pred osemdesiatimi rokmi V utorok 
9. septembra 1941 Vydala Vláda Vte-
dajšej sloVenskej republiky nariade-
nie pod číslom 198/1941, známe ako 
židoVský kódex. nariadenie bolo 
súhrnom 270 paragrafoV práVnych 
predpisoV, zákazoV a príkazoV, kto-
ré obmedzoVali politické, sociálne a 
ľudské práVa židoV.

Vládne nariadenie, ktoré na rozdiel 
od zákonov nepodliehalo schváleniu 
snemu a prezidenta, bolo  najrozsiahlej-
šou právnou normou vydanou v rokoch 
1939 - 1945. Hlavným iniciátorom Ži-
dovského kódexu bola vláda. Aj keď na-
riadenie prijala vláda, vinu nesú všetci.

Antisemitistická nálada sa niesla celou 
Európou. Prejavy nenávisti smerom k Ži-
dom sa stávali súčasťou dennodenného 
života. To všetko vytváralo diskriminač-

né prostredie. K prijatiu zákona prispela 
nielen vláda, ale aj predstavitelia snemu, 
príslušníci Hlinkovej slovenskej ľudo-
vej strany a Hlinkovej gardy, regionálni 
politici, rôzne inštitúcie či dobová tlač. 
Historici hovoria o jednom z najkrutej-
ších protižidovských zákonov v celej 
Európe. Inšpiráciu čerpal z nemeckých 
Norimberských zákonov a zahŕňal v sebe 
silne antisemitsky orientované normy. 
Základným cieľom tohto zákona bolo 
vyriešiť „židovskú otázku“, ktorá bola 
postavená čisto na rasovej intolerancii.

Najnezmyselnejšie „židovské“ zákazy:
• zákaz mať okno s výhľadom na 
hlavnú ulicu 
• zákaz vychádzania v noci von
• zákaz loviť ryby
• zákaz prijímať rádiový signál
• zákaz vlastniť fotografické zariadenie
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  Kódex zásadne obmedzoval prá-
va Židov. Upravoval ich eviden-
ciu, zavádzal verejné označenie, vy-
lučoval ich zo škôl. Zaoberal sa aj 
majetkovoprávnym postavením  Ži-
dov  a upravoval prevod židovského 
majetku do tzv. árijského vlastníctva.

Na začiatku bolo presne definova-
né, koho vláda považovala za Žida a na 
koho sa prísne zákony vzťahovali. Žid 
bol podľa kódexu každý, kto mal as-
poň troch starých rodičov židovského 
pôvodu. Za židovského miešanca kó-
dex určoval každého s jedným starým 
rodičom Židom alebo dvoma starými 
rodičmi Židmi. Prvá časť kódexu vý-
razne obmedzovala osobné, občianske, 

náboženské a spoločenské práva Židov. 
Druhá riešila ich majetkové pomery a 
určovala, čo všetko nemôžu mať v súk-
romnom vlastníctve. V tretej časti boli 
predstavené podmienky prevodu židov-
ského majetku do árijského vlastníctva.

Židia viac nesmeli:
• uzatvárať manželstvá s „Nežidmi“
• navštevovať iné ako ľudové školy
• chodiť verejnou dopravou
• voliť vo voľbách
• vykonávať lekársku činnosť (a iné 
slobodné povolania)
• chodiť po chodníkoch
• prevádzkovať svoje obchody
• verejne sa zhromažďovať
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Povinnosťou Židov bolo:
• nosiť na oblečení žltú Dá-
vidovu hviezdu
• vykázať celý svoj majetok 
štátu
• vykonávať ministerstvom 
nariadenú prácu
• na príkaz sa vysťahovať z 
mesta či z mestskej časti 
• byť členmi Ústredne Židov
• ukladať peňažnú hotovosť 
na vkladné knižky
• nutnosť kedykoľvek povo-
liť domovú prehliadku
• nemať listové tajomstvo

Prijatie Židovského kó-
dexu neskôr pokračovalo deportá-
ciou židovských obyvateľov do kon-
centračných táborov. Podľa árijskej 
ideológie malo byť zavŕšené úplným 
vyhladením rasy, ktorú bezdôvodne po-
važovali za nebezpečnú a na ktorej vy-
konali pred a počas 2. svetovej vojny 

neodpustiteľné zločiny proti ľudskosti.
Mnohí ľudia v dnešnej pandemickej 

dobe prirovnávajú opatrenia proti šíreniu 
sa nákazy ku Židovskému kódexu. Opat-
renia nás majú chrániť voči nákaze, na 
rozdiel od kódexu Židov, ktorý ich zbavo-
val základných ľudských práv a slobôd.

45 Bettyna Poganyová
foto: internet
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expo je celosVetoVá VýstaVa inoVácií, 
priemyslu a kultúry jednotliVých 
krajín, ktorá sa uskutočňuje kaž-
dých päť rokoV a trVá šesť mesiacoV. 
V dôsledku pandémie coVid-19 sa expo 
2020 dubai začalo neskôr, a to 1. ok-
tóbra 2021. na VýstaVe, ktorá potrVá 
do 31. marca 2022, sa odprezentu-
je 192 krajín, medzi ktorými nebude 
chýbať ani sloVensko.

Celá výstava sa nesie v znamení hesla 
„Spájame mysle, tvoríme budúcnosť”, 
na ktoré nadväzujú tri tematické oblas-
ti: Udržateľnosť, Mobilita a Príležitosť. 
Témy poukazujú na kritický stav dnešnej 
doby, jej potreby a vytvárajú priestor pre 
globálny dialóg a nové myšlienky. Jed-
notlivé krajiny sa môžu prezentovať v 
jednej z týchto tém. Slovensko sa pred-
staví v rámci tematickej zóny Mobilita. 
Slovenskí podnikatelia tak môžu pro-
stredníctvom unikátnej globálnej pla-
tformy a exkluzívnych prezentačných 
kanálov zviditeľniť svoje špičkové fir-
my. Leitmotívom slovenskej expozície 
je „Pohyb budúcnosti: vodík, letectvo 
a vesmír“, ktorý naznačuje, čo náv-
števníci nájdu v Slovenskom pavilóne.
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Vodíkové auto MH2
Najväčším lákadlom spome-

dzi exponátov je vodíkové auto 
MH2, ktoré bolo vyvinuté v 
spolupráci slovenskej automo-
bilovej spoločnosti Matador 
Group a Strojníckej fakulty 
Technickej univerzity v Koši-
ciach. Vozidlo s nadčasovým 
dizajnom postavené na vodí-
kovej technológii predstavuje 
budúcnosť mobility, čím pri-
spieva k celosvetovému cieľu 
udržateľnosti.

Vírnik Nisus
Návštevníci Slovenského pavilónu obdivujú aj vírnik Nisus od spoločnosti Nisus 

Aero, ktorý je hybridom medzi helikoptérou a lietadlom. Vyznačuje sa rýchlosťou a 
bezpečnosťou. Objem nádrže 98 litrov umožňuje dojazd minimálne 500 km na nádrž. 
Pri výpadku motora dokáže pristáť rotujúcou vrtuľou ako padák. Vírnik má všestranné 
využitie. Ideálny je na pozorovacie misie, ochranu štátnych hraníc, monitoring doprav-
nej situácie, záchranné akcie, ale aj na vyhliadkové lety.
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Vesmírne roboty Androver I a II
Medzi hlavné exponáty Slovenského pavilónu patria aj vesmírne roboty Androver I a 

II. Vyvinuté boli slovenskou firmou RoboTech Vision. Androver I bol súčasťou simu-
lovanej misie na Mars pod vedením Slovenky Dr. Michaely Musilovej. Výnimočný je 
tým, že sa dá ovládať na diaľku a vie sa pohybovať v náročnom lávovom teréne.

Ôsmy kontinent
Ôsmy kontinent je návrh plávajúcej stanice mladej slovenskej architektky Lenky 

Petrákovej. Stanica pozostávajúca z piatich hlavných častí zbiera odpad z povrchu mora 
vďaka bariéram. Odpad následne buď biologicky rozkladá a využíva na svoje potreby, 
alebo skladuje a prepravuje na pevninu na ďalšie spracovanie.
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Mikro-dom Ecocapsule
Na výstave sa predstaví aj di-

zajnové, energeticky sebestačné, 
mobilné obydlie Ecocapsule. 
Vďaka solárnym panelom, ve-
ternej turbíne, systému na zber 
dažďovej vody a tiež filtračnému 
systému na využívanie vody z 
iných prírodných zdrojov umož-
ňuje jeho užívateľom pobyt mimo 
civilizácie prakticky kdekoľvek.

Slovenská reštaurácia
Súčasťou slovenského pavilónu je aj reštaurácia Warhol’s Bar & Bistro, pomenovaná 

po svetoznámom umelcovi so slovenskými koreňmi. Jedlá z tradičných surovín ino-
vatívne pripravujú šéfkuchári Martin Záhumenský a Jaroslav Židek. A, samozrejme, 
nechýbajú ani halušky.

Expo je prestížne podujatie, ktoré napomáha ku globálnej spolupráci, k budovaniu 
silnejších ekonomických vzťahov, k vzniku inšpirujúcich partnerstiev a progresívnych 
myšlienok. Slovenský pavilón je dôkazom, že Slovensko je moderná krajina, ktorá je 
atraktívna nielen svojimi tradíciami, ale aj inovatívnymi riešeniami a vynálezmi, ako aj 
množstvom šikovných ľudí, ktorí sa dokážu presadiť medzi technologicky vyspelými 
krajinami vo svete.

Lucia Líšková
foto: internet 
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MaturitnáMaturitná otázkaotázka
„ľudia sa rodia. ľudia umierajú - nie je to neViem aká žiVotná múdrosť. ale na 
druhej strane je to, žiaľ, praVda.“ Výrok sloVenského humoristu, komika, herca 
milana lasicu. majster autorských dialógoV a symbol inteligentného humoru 
odišiel 18. júla 2021. neodišiel obyčajne, bez pátosu, ale ako legenda - za neutí-
chajúceho potlesku po tom, čo dospieVal ikonickú pesničku ja som optimista na 
jaVisku štúdia l+s. na jeho odchod sa určite tak skoro nezabudne.

Milan Lasica je významná osobnosť 
Slovenska, ktorá sa dostala aj do učeb-
níc literatúry. A vďaka tomu sa nezabud-
ne ani na jeho tvorbu. Spolu so svojím 
„parťákom“ a protipólom Júliusom Sa-
tinským boli humoristickou dvojicou, 
ktorá sa zaslúžila o vznik moderného 
intelektuálneho kabaretu na Slovensku. 

Možno si kladiete otázku, prečo sa ich 
tvorba stala súčasťou maturitných tém. 
Zrodila sa v čase neslobody, pretvárky, 
čakania, donášania, prenasledovania a 

vypočúvania, v čase socializmu, jedno-
ducho v čase absurdity. Tvorili autor-
ské dialógy, ktoré zachytávali národnú 
mentalitu, každodenný život a existenciu 
moderného človeka, skorumpovaného 
vyspelou civilizáciou. A išlo im to veľmi 
dobre. Lasica a Satinský sa tak stali pán-
mi autorských dialógov, improvizácie, 
inteligentného humoru a absurdnej drá-
my. Na rozdiel od západných dramatikov, 
ktorí absurdný humor museli vytvárať, 
im stačilo všímať si a zaznamenávať ne-
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„Málokde sa nájdu ľudia,
ktorí majú symbiózu 

v takom pokročilom štádiu 
ako my dvaja.“
Milan Lasica

zmyselné životné situácie v socialistickom 
Československu. Hyperbolizovali ľudské 
slabosti, ale upozorňovali aj na arogan-
ciu moci a spoločenského systému, v 
ktorom žili. Nešlo im o prvoplánovú 
kritiku režimu, ale o odhalenie ne-
zmyselnosti nariadení, postupov, 
príkazov, uprostred ktorých 
žili ľudia východného bloku.

Nesloboda sa dotkla aj ich. 
Viackrát im zakázali vystupovať, 
a tak si svoju tvorivú slobodu muse-
li znovu a znovu vybojovávať. Sú 
dôkazom toho, že žiadny režim 
nemá takú moc, aby zastavil kre-

ativitu, smiech a priateľstvo.
Dvojica L+S vytvárala at-

mosféru stálych paradoxov. 
Satinský predstavoval ľudské-

ho, prostejšieho, optimistického 
zabávača, Lasica „hral“ prísnejšieho, 
sofistikovaného intelektuála. Či je 
to tak aj v hereckom nebi, môžeme 
len špekulovať. Ale s istotou môže-
me povedať, že tvorba Lasicu a Sa-
tinského môže dnešnej generácii 
priblížiť absurditu socialistické-
ho režimu. Preto sú právom jed-

nou z maturitných otázok. 

„Nepátraj, čo bude potom, 
nehľaď na svet s nechuťou, kto 
sa zmieril so životom, zmieri sa 

aj so smrťou.“
 Milan Lasica

Lucia Líšková
foto: internet
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Doznel ďalší

52 52 

metronómmetronóm
odišiel naVeky... legenda, hViezda, 
maestro. V stredu 10. noVembra 2021 
Vo Večerných hodinách zasiahla 
sloVensko smutná spráVa. Vo Veku 69 
rokoV nás opustil meky žbirka. le-
gendárny speVák a skladateľ, spo-
luzakladateľ skupiny modus, býValý 
člen skupiny limit. pôsobil V orches-
tri gustáVa broma a V orchestri gustá-
Va offermanna, na sVojom konte má 
množstVo nádherných piesní – atlan-
tída, zažni, čo bolí, to prebolí, 22 
dní...

,,Správy o mojej smrti sú pravdivé, to 
by povedal, keby žil.“ Takto sa píše v po-
pise fotografie, ktorá bola zverejnená po 
jeho smrti na jednej zo sociálnych sietí. 

V októbri bol Meky hospitalizovaný 
so zápalom pľúc. Podľa jeho slov do-
stal nešpecifikovaný bacil. ,,Priatelia, 
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dostihol ma nejaký zákerný bacil a skon-
čil som na infúzkach. Posielajte energiu, 
budem ju potrebovať,“ napísal na svo-
jom oficiálnom profile sociálnej siete. 

Miroslav Žbirka, nazývaný Miro alebo 
Meky, sa narodil 21. októbra v roku 1952. 
Pochádzal z Bratislavy, kde sa aj zrodili 
začiatky jeho lásky k hudbe a úspešnej ka-
riéry. Inšpiráciu nachádzal v zahraničnej  
tvorbe, nakoľko mu 
anglické korene v rodi-
ne umožňovali prístup 
k hudbe zo zahraničia. 
Upútali ho najmä sku-
piny ako The Rolling Stones či The Beatles. 
Práve spevákom McCartneym sa inšpiro-
vali jeho priatelia, keď ho začali oslovo-
vať „Mac“ alebo aj Mek či Meky. Chlapci 
na Gunduličovej ulici vedeli, že Mirova 
mama je Angličanka, preto dostal prezýv-
ku Meky, ktorá ho sprevádzala celý život.

Tabuľku so svojím menom pripevnil 

na Most slávy. Jeho podobizeň zaradi-
la Česká mincovňa do série Slavíci ve 
zlatě. Meky začínal svoju úspešnú dráhu 
už ako pätnásťročný. Prvú gitaru zdedil 
po bratoch, prvé akordy ho naučil brat 
Tony. V roku 1982 sa stal prvým sloven-
ským Zlatým slávikom. Jeho hity zľu-
doveli a poznajú ich všetky generácie.

Minulý rok v lete 13. júla 2020 mal 
slovenskú premié-
ru filmový dokument 
Meky režiséra Šimo-
na Šafránka. Snímka 
predstavuje Žbirku 

zblízka a vznikala takmer dva roky. Svoj 
posledný slovenský koncert odohral v 
Bratislave pred dvomi rokmi 6. decem-
bra v rámci turné 40 rokov na scéne.

Príčinou smrti slávneho speváka bol opa-
kovaný zápal pľúc. Zomrel necelý mesiac 
potom, ako oslávil  69. narodeniny. Zbo-
hom, Meky, budeš nám všetkým chýbať!
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,,jen zdechlé ryby plaVou po 
proudu.“ 

miroslaV žbirka

Alexandra Voláková
foto: internet53 
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SlovenskéSlovenské  korenekorene 
nedáVno som naVštíVila múzeum andyho warhola V medzilaborciach a nedá mi 
nepodeliť sa so zaujímaVosťami, ktoré som získala o  našom rodákoVi. aj po smrti 
patrí k najpredáVanejším umelcom Všetkých čias. okrem toho nakrúcal filmy, má 
ich na konte Vyše 60. bol aj talentoVaným skladateľom a producentom, písal 
knihy a Veľa fotografoVal. autor a dôležitá osobnosť V hnutí pop-art.
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Andy Warhol, narodený v Pittsburgu 
na západe Pensylvánie, je po celom 
svete známy svojím umeleckým hnutím 
a ilustráciami pre rozličné časopisy v 
šesťdesiatych rokoch. Je fakt, že mnohí 
ľudia, ktorí žijú v Amerike a fascinuje 
ich umenie Andyho Warhola, nevedia, 
kam siahajú jeho korene. Rodičia sú 
rusínskeho pôvodu, keďže celá rodina 
pochádza z dediny Medzilaborce, kto-
rá sa nachádza na úplnom severe Slo-
venska na hranici s Poľskom. Skôr než 
sa malý Andy narodil, Júlia a Andrej 
Warhol emigrovali do USA. Neskôr sa 
Júlia venovala vyšívaniu, zatiaľ čo jej 
manžel pracoval na stavbách. Koniec 
19. storočia bol pre mnohé rodiny žijú-
ce v chudobných podmienkach šancou 
na nový a aspoň o trocha lepší život.

Keď dovŕšil osem rokov, bola mu 
zistená Huntingtonova choroba, kto-
rá postihuje centrálny nervový sys-
tém. V tom čase sa začala jeho karié-
ra kreslenia. Začal kresliť bez toho, 
aby vedel, aký úspech jeho diela budú 
mať. Brána do umenia sa mu otvorila 
aj vďaka jeho matke, ktorá ho zapí-
sala na hodiny umenia. Mala v sebe 
ukrytého umeleckého ducha, ktoré-

ho sa snažila preniesť na svojho syna.
Po rôznych prekážkach, ktoré muse-

la Júlia a jej tri deti prekonať, získal 
Andy titul bakalára výtvarných ume-
ní a presťahoval sa do NYC s cieľom 
rozšíriť kariéru umelca. V roku 1949 
bola vydaná jeho prvá ilustrácia v Gla-
mour magazíne. Jeho umenie viedlo k 
spolupráci s Keith Haring v diele Andy 
mouse a Jean-Michel Basquiatom. War-
hol je známy hnutím v oblasti Pop-artu 
a dielami ako Campbell’s soup, Bril-
lo box, Absolut Vodka, Self-Portrait 
in Drag a iné maľby svetoznámych 
osobností. Neskôr sa presťahoval do 
nového bytu s názvom Silver Factory, 
kde bol naňho spáchaný útok Valeriou 
Solanas, kvôli tomu, že jej „kontrolo-
val život“. Zranenia, ktoré utrpel, sa s 
ním aj po operácii „ťahali“ celý život.

Ku koncu svojho života podstúpil ope-
ráciu odstránenia žlčníka, ktorá mu síce 
nespôsobila priamu smrť, no zomrel na 
jej komplikácie. 22. februára 1987 o 6.30 
ráno Andy Warhol počas spánku zomie-
ra. Aj po roku 1987 ostáva Andy Warhol 
umelec s najväčším múzeom v USA. 

Eliška Traverso
foto:E. Traverso, internet
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Talianska trojica
taliansko. nádherná krajina, kolíska ciVilizácie, domoV gurmánoV i módnych 
trendoV,  krajina skVelého jedla, Vína, nádherného umenia, ale aj legendár-
nych automobiloV. som petrolhead. nadchýnajú ma autá, z ktorých máte zi-
momriaVky, keď šliapnete na pedál a počúVate orchester za Vami. nádherný di-
zajn týchto áut je jedinečný. V košiciach som sa Viackrát zúčastnil illegal 
night-u, cassoVia meeting-u, rally radosti, rally košice a moris cup-u, kde sa 
stretáVa mnoho miloVníkoV áut. počas prázdnin som mal možnosť naVštíViť mú-
zeá značiek lamborghini, pagani a ferrari.
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///Ferrari
Značka Ferrari je symbolom rýchlosti, 

luxusu a bohatstva. Automobily sa vy-
rábajú v talianskom mestečku Maranel-
lo. Zakladateľom je Enzo Ferrari (20. 
2. 1889 – 14. 8. 1988). Logo Ferrari je 
dedičstvom po jednom z prvých pilotov 
na svete, Francescovi Barracovi, ktorý 
zahynul v WWI. Bol to dar pre Enza od 
Francescových rodičov. Vo veku 21 ro-
kov začal pretekať. Predal dom a kúpil 
zaň športové auto značky Alfa Romeo. 
Neskôr kúpil dom naspäť. Jeho cieľom 
bolo vyrábať okruhové autá a podporo-
vať nových pretekárov, tzv. amatérov. 
Kvôli financiám bol však nútený začať 
robiť a predávať cestné autá. Svoj prvý 
automobil postavil v roku 1940. Za vý-
robcu automobilov sa označuje od roku 
1947, keď svetlo sveta uzrelo jeho prvé 
auto s logom Ferrari. Auto okamžite 
predal, aby mohol pokračovať ďalej. 

V roku 1987 oslavovala značka Fer-
rari 40 rokov od svojho založenia. Na 
trh uvádza F40. Mnohí ho označujú ako 
najlepšie Ferrari všetkých čias. Počas 
piatich rokov bolo vyrobených 1331 ku-
sov. Enzo Ferrari umiera v roku 1988, 
ale jeho duch žije v autách s jeho znač-
kou ďalej. Začiatkom storočia uvied-
li na trh Ferrari nesúce meno Enzo. 

V roku 2014 bola označená ako naj-
silnejšia automobilka na svete portálom 
Brand Finance. V roku 2018 sa Ferrari 
250 GTO (rok výroby 1964) predalo za 
70 miliónov, čím sa stalo najdrahším au-
tom na svete v celej histórii. Vo Formule 
1 je najstarší a najúspešnejší pretekársky 
tím Scuderia Ferrari, v doslovnom pre-
klade znamená Ferrari stajňa. Ferrari autá 
zvíťazili v cca 5000 závodoch a obdržali 
25 titulov svetového šampionátu. Mo-
mentálne ponúkajú širokú škálu modelov.
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///Lamborghini
Autá so značkou Lamborghini sa vy-

rábajú v Sant'Agata Bolognese. V sú-
časnosti patrí značka Lamborgini pod 
krídla Volkswagenu. Momentálne vy-
rábajú modely s názvami Huracán, 
Aventador a Urus. Pápežovi bol da-
rovaný Huracán, ktorý vyhral Čech. 
Dnes je Lamborghini úplne inou znač-
kou, než bola pred piatimi dekádami. 

Ferruccio Lamborghini (28.4.1916 – 
20.2.1993) založil automobilku v roku 
1963. Jeho znamenie zverokruhu je 
býk, a preto sa nachádza aj v logu. Zo 
začiatku vyrábal iba traktory. Jeho váš-
ňou boli rýchle autá. Po hádke s Enzom 
zostrojil prvé auto. Na rozdiel od Fer-
rari sa nezúčastňoval pretekov. Väčšina 
áut je pomenovaných po býkoch, ktoré 
evokujú majestátnosť a silu. Don Eduard 
Miura vlastnil ranč s býkmi, po ktorých 
boli pomenované mnohé modely. Mur-
ciélago bolo pomenované podľa býka, 
ktorého matador bodol 24-krát a ten 
napriek tomu prežil. V roku 1972 bol 
nútený predať automobilku kvôli finanč-
nej situácii. Odišiel na zaslúžený odpo-
činok a venoval sa pestovaniu viniča. 
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Na mobilitu si ľudia zvykli a je nemys-
liteľné, že by sa jej museli zriecť. Autá 
umožnili ľuďom spoznávať vzdiale-
nejšie končiny, umožnili im rozvíjať 
svoj um a schopnosti už aj tým, že sa 
človek vždy snažil vyrobiť čoraz do-
konalejšie a krajšie autá. Je to proces, 
ktorý sa hádam nikdy neskončí.

Eduard Eliaš
foto: Eduard Eliaš

///Pagani
Verejnosti sú možno menej známe autá 

značky Pagani. Horacio Pagani ju zalo-
žil v roku 1992. Sídli v San Cesariosul 
Panaro, neďaleko Modeny. Pred založe-
ním pracoval v Lamborghini na viace-
rých modeloch. Svoje prvé auto Paga-
ni C12 odprezentoval v Ženeve v roku 
1999. (C je začiatočné písmeno mena 
jeho manželky a dvanástka symbolizuje 
počet valcov.) Pri Zonde sa inšpiroval 
stíhačkami. V roku 2010 Pagani Zonda 
R prekročilo magickú hranicu sedem na 
okruhu Nordschleife v Nemecku. Jedna-
lo sa o „okruhovú Zondu“ a konkrétne 
padol rekord s časom 6.47. Všetky moto-
ry sú dvanásťvalcové a vyrába ich divízia 
Mercedesu AMG. Zonda Tricolore bola 
postavená na 50. výročie Frecce Tricolori 
(Akrobatická letka talianskeho letectva).

Inkská ríša a jej boh vetra sa spája s 
názvom druhého modelu Huayra. Hu-
ayra BC, pomenovaná po prvom zá-
kazníkovi a priateľovi Benny Caiola, 
je to okruhovo zameraná verzia. Paga-
ni vyrobil viac ako 400 kusov a každý 
je upravený podľa prianí zákazníka.
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Internet ponúka širokú paletu nastavení 
životného poistenia. Hlavným účelom ži-
votného poistenia je forma ochrany pred 
fatálnymi udalosťami, ktoré by zmenili 
fungovanie poistenej osoby. Z hľadiska 
pravdepodobnosti hovoríme o relatívne 
málo pravdepodobnej 
udalosti. Na druhej strane, 
ak sa stanú, môžu spôso-
biť vážne problémy. Patrí 
tu napríklad invalidita, 
vážna choroba, trvalý 
následok úrazu či smrť. 
Okrem toho je možné v 
rámci životného poistenia nastaviť rad 
rôznych pripoistení, ktoré nemusia zname-
nať veľké riziko pre poisteného, ale majú 
vyššiu mieru pravdepodobnosti, že sa v 

živote stanú. Môže ísť o zlomený palec na 
nohe, zlomenú ruku a ľahký operačný zá-
krok. V prípade týchto menej závažných 
udalostí môže byť životné poistenie istá 
forma kompenzácie za niekoľkodňovú 
paralyzáciu oproti bežnému spôsobu ži-

vota. Niektorí to s nadhľa-
dom volajú „bolestné“.

Ak sa rozhodneme pre ži-
votné poistenie, je vhodné 
si v ňom nastaviť aj pripo-
istenie pre prípad invali-
dity. Invalidita je zníženie 
pracovnej schopnosti o 

isté percento. Ak je toto percento v rozme-
dzí od 41 do 70 %, hovoríme o čiastočnej 
invalidite, ak je vyššie ako 71%, ide o plnú 
invaliditu. V takom prípade to môže spô-

o žiVotnom poistení zaiste počul každý. minimálne V reklame či V médiách. do-
Volím si tVrdiť, že mladí ľudia sú cez cielené reklamy alebo prostredníctVom 
poisťoVacích sprostredkoVateľoV oVeľa častejšie osloVoVaní ponukou na žiVot-
né poistenie. má žiVotné poistenie Význam? aké Výhody či neVýhody prináša? po-
núkam niekoľko tipoV, ktoré Vám (snáď) prinesú odpoVeď na otázku byť či nebyť 
poistený? nastaVte si stopky, čítanie určite nezaberie Viac ako sedem minút. 

Byť čiByť či nebyť?nebyť?

Nie nadarmo sa hovorí: 
„Lepšie je byť bohatý a zdra-
vý ako chudobný a chorý“. 

Choroby a úrazy si však ne-
vyberáme, preto je lepšie sa 

poistiť. 
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sobiť obmedzenie rodinného či osobného 
rozpočtu. Podobným spôsobom sa môže-
me rozhodnúť pre rad iných pripoistení. 
Svoje zázemie predsa poznáme najlepšie.

Životné poistenie je možné spojiť aj 
s investovaním. To v budúcnosti môže 
znamenať vyšší výnos pre klienta. Sa-
mozrejmosťou je fakt, že životné poiste-
nie je nastavované na niekoľko desiatok 
rokov. To si klient musí uvedomiť pri 
podpise zmlúv. Predčasné rušenie pois-
tenia je vždy nevýhodné pre klienta a v 
prípade, že je životné poistenie spojené 
s investovaním, znamená pre klienta fi-
nančnú stratu. V súčasnosti je však lepšie 
investovať cez portfólio bánk. Každá z 
komerčných poisťovní má zaiste výhody 
aj nevýhody v oblasti životného poistenia. 

Ak sa rozhodneme pre životné poiste-
nie, nevyberieme si hneď prvú ponuku, 
ktorú nájdeme vo vyhľadávači, alebo na 
ktorú natrafíme pri prechádzke mestom. 
Výhodnejšie je osloviť niekoľko pois-
ťovní s vypracovaním návrhu životného 
poistenia a nechať si čas na premyslenie. 
Odpoveď na otázku, koľko platiť mesač-
ne za dobré nastavené životné poistenie, 
nie je jednoduchá. Parametre nastavenia 
výšky mesačného poistného sa menia 
aj na základe veku, zdravotného stavu, 
výšky pripoistení... Je zrejmé, že pre po-
isťovne sú najlukratívnejší mladí klienti.

Životné poistenie nie je povinnosťou, je 
voľbou. Je to zrieknutie sa určitej sumy 
mesačne (alebo v inom časovom interva-
le) na krytie prípadných budúcich neprí-
jemných životných udalostí. Nie každý si 
to však vie a môže dovoliť. Väčšina po-
istených osôb plnenie zo životného pois-
tenia nikdy nevyužije, no pre tých, ktorí 
to nanešťastie potrebujú, je vo väčšine 
prípadov jediným zdrojom príjmu. Preto 
buďme každý deň vďační za dar zdravia.

Matúš Stahovec
foto: internet, archív GKM
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spráVa je 32-stranoVá VýpoVeď dVoch sloVenských židoV alfréda wetzlera a ru-
dolfa Vrbu o žiVote V koncentračnom tábore, ktorú spísali židoVským predsta-
Viteľom V žiline V apríli 1944 po úspešnom úteku z tábora osVienčim – brezinka. 
zachránili tak desaťtisíce žiVotoV. trValo Však dlho, kým sa Veci začali hýbať 
spráVnym smerom. zo začiatku sa americké médiá báli šíriť ich Verziu, pretože im 
pripadala až neuVeriteľne krutá.

62 
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Obaja utečenci napísali o ich vydarenom 
úteku neskôr aj knihy. Práve kniha Alfréda 
Wetzlera Čo Dante nevidel sa stala hlav-
nou predlohou filmu. „Správa“ vznikla v 
slovensko-česko-nemeckej koprodukcii 
podľa režiséra Petra Bebjaka. Môžeme 
očakávať, že po vzhliadnutí filmu sa ľu-
dia rozdelia na dve skupiny. Tí, ktorí od 
filmu očakávajú viac akcie, ostanú prav-
depodobne sklamaní. Náročnejšia sku-
pina divákov bude s realitou vojnového 
filmu z prostredia koncentračného tábora 
spokojná. V každom prípade je potrebné 
sa na film pripraviť, pretože neznalému 
divákovi môžu rýchlo unikať súvislosti.

Príbeh dvoch mladých slovenských 
židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu 
nám nezobrazuje dopodrobna ich čas 
strávený v tábore. Film nám iba zľahka 
cez krátky flashback ukazuje príchod 
Alfréda Wetzlera do tábora, prideľova-
nie čísel namiesto mien a to, ako väz-
ni prichádzali o šaty, cennosti či vla-
sy. Dej sa sústreďuje predovšetkým na 
útek tejto dvojice už od prvého dňa. 7. 
apríla 1944 sa ukryli v jame vykopanej 
pod drevom vo vonkajšej časti tábora.

Približne 45 minút sme vystavení bruta-
lite poručíka, keď sa pri sčítavaní zistilo, 
že dvaja väzni chýbajú. Pohľad na nastú-
pených skrehnutých väzňov bez spán-
ku, bez jedla a bez vody, bez možnosti 
si akokoľvek oddýchnuť, je skľučujúci. 
Film zobrazuje spolupatričnosť ostatných 
členov baraku, medzi ktorými nájdeme aj 
obete, ktoré neboli ochotné nič prezradiť 
– umrú predsa tak či onak, ale zachránia 
ďalších. Nacisti ich hľadali tri dni. Po zvu-
ku sirény, hlásajúcej koniec hľadania, sa 
títo dvaja hrdinovia vydali na dlhú cestu.

Na lokálne pomery ide o solídne na-
krútenú väzenskú drámu. Náročnejší 
divák, ktorý má naštudovanú tematiku, 
si všimne z pohľadu autenticity rozdie-
ly medzi filmom a skutočným dianím v 
tábore. Niekomu možno budú chýbať 
dialógy, ale verte mi, tento film ich ne-
potrebuje. V skutočnom tábore tiež nik-
to nikomu nič nevysvetľoval. Nemci 
nekomunikovali s väzňami, nič im ne-
vysvetľovali, a tak aj dialógy, ktoré sa 
vo filme s touto tematikou objavia, slú-
žia zväčša na jednoduchšie vysvetlenie 
pre diváka ako na vyobrazenie reality.
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Veľká škoda je, že samotné nakrúca-
nie nebolo realizovateľné v skutočnom 
Osvienčime. Filmárom však poslúžil 
veľmi detailne vystavaný blok pri obci 
Láb na zelenej lúke. Samotná scéna tá-
bora je reálna, mne osobne k autenticite 
chýbali stovky barakov za sebou, desať-
tisíce väzňov stojacich v ranných pia-
tich radoch a haldy mŕtvol na vozoch.

Paradoxom je, že samotná cesta tvorí 
najkratšiu časť filmu. Keď sa však útek 
začne, prevalí sa najväčšia slabina fil-
mu - absentujúce informácie. Odpovede 
na otázky – ako muži putovali viac ako 
100 km v chladnej jari, kde sa museli 

skrývať, čo jedli a pili, ako sa oriento-
vali alebo, ako to celé prežili v nevľúd-
nom čase, nám film, žiaľ, neponúkne.

Posledná a zároveň najlepšia časť filmu 
je samotné spisovanie správy. Vo finále vi-
díme dvojicu, ako píše svoju 32-stranovú 
správu, ktorá je prvou detailnou informá-
ciou o nacistickom pekle a o masových 
vraždách počas holokaustu. Následne vedú 
dialóg a odovzdávajú správu zástupcovi 
Červeného kríža Warrenovi. Je to náročná 
scéna, ktorá by si zaslúžila osobitý potlesk. 
Ich rozhovor začína bez toho, aby Warren 
dôveroval správe, ktorú len letmo prešiel 
počas cesty do Žiliny. Jediný záber, ktorý 
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ostražito sleduje jeho tvár, emócie, otázky 
a postupné uvedomenie si, že by to nao-
zaj mohla byť pravda, má niečo do seba.

História si pamätá správu, ktorá obletela 
svet a svet jej i tak neuveril. Už 15. mája 
1944 sa začali masové deportácie 437 
000 maďarských židov do Auschwitzu. 
Aj napriek tomu správa zachránila mno-
ho ďalších životov. Informácie zo správy 
boli publikované prostredníctvom BBC 
15. júna 1944 a 20. júna v New York Ti-
mes. Pápež Pius XII., americký prezident 
Franklin Delano Roosevelt a švédsky kráľ 
Gustáv V. následne žiadali od maďarské-

ho vodcu, admirála Miklósa Horthyho, za-
stavenie masových deportácií. Deportácie 
sa v Maďarsku zastavili 9. júla 1944, vďa-
ka čomu sa zachránilo asi 200 000 židov.

Správa je autorský film. Nakrútený 
citlivo a precízne. Presne tak, ako si 
zvolená téma vyžaduje. Zatiaľ čo Peter 
Bebjak vo svojich predošlých filmoch 
a seriáloch mierne, no stále viditeľne 
kalkuloval s diváckymi očakávaniami a 
snažil sa vyrozprávať príbehy, aby boli 
čo najprístupnejšie pre široké spektrum 
ľudí, jeho najnovšia dráma o holokaus-
te je vskutku „artovou“ záležitosťou.

Bettyna Pogányová
foto: internet 65 
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Čižmároviny

p. uč. Lacková: Ako sa volali traja 
košickí mučeníci?
Magda: Marek Križin, Štefan Pongrác 
a Bonifác. 

p. zástupca Koščo: Koľko štátov má 
USA?
Filip: 51
p. zástupca Koščo: Výborne, vymenujte 
ich.

p. uč. Lacková: Kto vládol východnej 
časti Franskej ríše? Ľudovít...
Slávka: Štúr. 

p. zástupca Koščo: Ako sa volá hlavné 
mesto Ukrajiny?
Filip: Užhorod.

p. zástupca Koščo: Ako sa volá hlavné 
mesto Izraela?
Filip: Betlehem.
p. zástupca Koščo: Máte asi vianočný 
mood.

p. zástupca Koščo: Ktoré sídlisko v 
Košiciach je jedno z najstarších?
Filip: Terasa.
p. zástupca Koščo: Čo bolo pred 
Terasou?
Filip: Dinosaury.

redakčná rada
foto: archív GKM






