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Milí čitatelia! 
 
    Veríme, že sa vám prvé číslo nášho školského časo-
pisu páčilo a oslovilo vás po mnohých stránkach. 
Neustále sa snažíme naše čísla zlepšovať, a preto aj 
teraz prichádzame s novinkami. 
     Vieme, že všetci veľmi obľubujete kupón neod-
povedám, ktorý v našom časopise vydávame a vždy 
sa naň veľmi tešíte. 
     Ale čo tak aj niečo pestrejšie? Určite poznáte ten 
pocit, keď zistíte, že zase vám chýbal bodík do lep-
šej známky. To je fakt strašný feeling, hlavne keď sa 
to stáva tak často, však? Máme zlepšovák! U nášho 
vedenia sme vám zabezpečili skvelú novinku, ktorá 
vám zaručene zlepší náladu a aj nejakú tú
známočku z písomky. 

     +1 bod, vám totiž chýbajúci bodík na písom-
ke pridá a vy aspoň raz budete môcť dostať lepšiu 
známku. Veríme, že tento kupónik bude mať svoj 
úspech.  
     V tomto čísle taktiež nájdete skvelé články, ktoré 
vás zaručene pobavia a otvoria vám aj rôzne možno-
sti, čo podniknúť vo voľnom čase alebo možno aj v 
živote. 
     Veľmi nás teší aktivita nových členov novinárske-
ho krúžku, ktorí svojimi článkami obohatili kvalitu 
časopisu.
    Tešíme sa na vašu spätnú väzbu na našej face-
bookovej stránke! 
      Neostáva nám už teda nič iné, len sa vám poďa-
kovať, že ste si prečítali naše články a zaželať vám v 
novom roku všetko najlepšie! :-)    

                                     
                                                    RR časopisu XY

3



Naše Talianske Erasmus+
ZO ŠKOLY

      V dňoch 3. – 7. októbra 2016 sme dostali možnosť 
v rámci projektu Erasmus+ reprezentovať našu školu na 
piatom krátkodobom pobyte žiakov organizovanom part-
nerskou školou Instituto Tecnico Technologico Giovanni 
Malafarina v krásnom talianskom  prímorskom mestečku 
Soverato.
     Okrem organizátorov sa tohto stretnutia zúčastnilo 16 
učiteľov a 26 žiakov z ďalších štyroch partnerských škôl z 
Bulharska, Španielska, Turecka a Rumunska.  Učitelia boli 
ubytovaní v hoteli San Domenico priamo pri mori a my žiaci 
sme bývali v rodinách hosťujúcich žiakov, čo nám umožnilo 
spoznávanie života a zvykov talianskej rodiny. 
     Absolvovali sme veľmi nabitý program. V pondelok po 
oficiálnom otvorení nasledoval turnaj vo forenzných de-
batách medzinárodných družstiev. V dopoludňajších hod-
inách sme debatovali na témy legalizácia marihuany (Maťo) 
a legalizácia eutanázie (Zuzka), popoludní sme rozober-
ali problematiku používania zvierat v medicíne a priemy-
sle (Danka a Bronka) a taktiež sme porovnávali digitálnu 
výuku s tradičným vyučovaním (Max). 
     V utorok sme navštívili historické mesto Tropeu a re-
gionálny festival, ktorý sa tam práve konal. Odtiaľ sme sa pre-
sunuli do malebného rybárskeho mestečka Scilla, známeho 
aj legendou z gréckej mytológie o morskej šesťhlavej príšere, 
ktorá prepadávala lode, okrem iných aj loď slávneho 
Odyssea (a požierala námorníkov). Okrem starobylého hra-
du sme pobudli aj na nádhernej pláži, kde sme sa príjemne 
ochladili. Organizátori nás zaviedli na horu svätého Elia s 
výhľadom na sopku Etnu, do pravoslávneho kostola v ded-
inke Seminara a do „Svätyne Matky chudobných“. 
   V stredu od rána v škole prebiehal Erasmus+ deň za 
prítomnosti hostí z regionálnych vzdelávacích inštitúcií, 
zástupcov projektov Erasmus+ a e-Twinning. 
       

    Počas prestávok medzi príhovormi zástupcovia z každej 
školy vystúpili s krátkym kultúrnym programom. Naše 
dievčatá so šarmantnými asistentmi predviedli tanec a spev 
ľudovej piesne A ja taka dzivočka, do ktorej sa nám podari-
lo zapojiť aj publikum, ktoré sa dobre zabávalo. Dopoludnia 
talianski študenti vystúpili s divadelným pásmom týkajúcim 
sa súčasnej imigračnej krízy.

Popoludní členovia nášho divadelného klubu v spolupráci s 
talianskym študentom Davidem Paone zožali veľký úspech 
so zábavnou scénkou Francesco´s Café. Večer sa všetci 
účastníci výmenného pobytu mali možnosť zabaviť v hoteli 

San Domenico na večierku organizovanom rodičmi žiakov. 
Okrem výborného jedla sme dostali lekciu tanečného štýlu 
swing a vypočuli sme si niekoľko pesničiek v podaní tal-
ianskej študentskej kapely, ktorá vyburcovala talianskych 
študentov k divokému tancu podobnému ako pri vyvádzaní 
Jánošíkovej družiny.

    Vo štvrtok sme sa autobusom a trajektom presunuli na 
Sicíliu a tam sme navštívili jedno z jej najznámejších tur-
istických stredísk – Taorminu  a jeho grécke divadlo z 
druhého storočia. Je možné, že sme pri potulkách maleb-
nými uličkami mesta naďabili na nejakého mafiána, ale to 
sa nikdy nedozvieme. Domov sme si priniesli suveníry zo 
sopečnej lávy.
    Piatok bol náš posledný deň v talianskej škole, kedy 
všetci účastníci dostali certifikáty o účasti a jednotlivé de-
batné tímy dostali rozličné zaujímavé tituly napríklad na-
jkreatívnejší, najvýrečnejší alebo najlepšie pripravený.
   V sobotu skoro ráno sme sa presunuli do večného mesta, 
Ríma, kde sme strávili celý deň jeho prehliadkou, ktorú nám 
zjednodušil turistický autobus „Hop-on Hop-off “, takže za 
krátky čas sa nám podarilo vidieť všetky najvýznamnejšie 
pamiatky mesta. Počasie nám prialo, preto to bol pre nás 
ešte väčší zážitok. 
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    Do Košíc sme sa vrátili v nedeľu 9. 10. o 22:00 veľmi 
unavení, no šťastní, že počujeme našu krásnu ľubozvučnú 
slovenčinu. Samozrejme, že sme informovali spolužiakov o 
priebehu našej cesty a sme radi, že nám náš školský časopis 
umožnil podeliť sa s našimi zážitkami o pobyte v Taliansku.

A čo by chceli k horeuvedeným základným 
informáciám dodať jednotliví účastníci pobytu? 

Bronka Pokorná

    Od začiatku som sa veľmi tešila na túto cestu, a teraz už 
viem, že som sa mala prečo. Každý deň nám priniesol niečo 
iné. Dostali sme sa na miesta, o ktorých niekto môže len 
snívať (vo Vatikáne sme videli dokonca pápeža!), poznali sme 
taliansku kultúru a vynikajúcustredomorskú kuchyňu. Zistili 
sme však, že na ďalšiu návštevu musíme prísť určite s maslom 
v batožine! A to kvôli tomu, že naša hosťovská mamka nám 
balila na desiatu suché bagety so šunkou. Jednako, príveti-
vosť rodiny nás veľmi milo prekvapila. Aj keď ich angličti-
na nebola dokonalá, našli sme si cestu, ako sa dorozumieť. 
Jednoducho sme sa naučili po taliansky :D. Aké jednoduché 
riešenie! Život Talianov sa veľmi líši od nášho, žiadne 
pravidlá a kopu voľnosti. Neviem, ako to robia, ale veľmi sa 
mi páčili ich silné kamarátske putá. Aj keď sa zišlo pätnásť 
kamarátov, mali sa stále o čom rozprávať a za ten týždeň, čo 
sme s nimi boli, sa nepohádali ani raz. Talianska škola pre nás 
pripravila pestrý program: zahrali sme si futbal, podebatovali 
sme si, navštívili sme zaujímavé miesta, zabavili sa a hlavne 
nadobudli nové priateľstvá. Som rada, že som sa zapojila do 
tohto medzinárodného projektu. S Dankou sme boli aktívne 
v krúžku „Dreams and Teams“ už od prímy a ten sa pred dvo-
ma rokmi pretransformoval do Erasmus projektu pod náz-
vom Fact. Naša práca v projekte pokračuje. Venujeme sa jeho 
diseminácii,  prezentáciám, píšeme príspevky do FB skupiny 
Forensics, pracujeme s obrázkovými materiálmi, s našou 
scénkou sme sa prihlásili do súťaže Kvet. Je to super kvôli 
zlepšeniu mojej angličtiny a nadobúdaniu nových zručností 
- debaty, divadlo, natáčanie videí, vystupovanie na verejnosti, 
sociálne zručnosti. Zážitky a spomienky na pobyt v Talian-
sku mi ostanú navždy. Ďakujem pani profesorke Bačišinovej 
– koordinátorke projektu za takúto možnosť.

ZO ŠKOLY
Danka Mattová

     Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa te-
jto mobility. Získala som veľa skúseností a prevetrala svoje 
znalosti z angličtiny. Okrem debát sme v Taliansku hra-
li divadlo, čo bola moja divadelná premiéra. V ňom úlohu 
zvodného talianskeho čašníka (môjho dávneho nápadníka 
hral taliansky študent Davide Paone, mimochodom veľký 
fešák :D!) Avšak, pri prvej skúške sme s hrôzou zistili, že 
nielen že sa nenaučil text, ale jeho úroveň angličtiny je A1 
:D. Ďalšie obrovské prekvapenie bolo to, že napriek týmto 
„maličkostiam“ bol tri dni ochotný s nami precvičovať: v 
škole, v autobuse,reštaurácii, pred kostolom, v múzeu... Na-
koniec podal profesionálny výkon, na javisku som na chvíľu 
uverila, že ma naozaj ľúbi :D. Doteraz spomíname na večery 
strávené s naším hostiteľom Francescom, jeho rodinou a 
jeho pätnástimi kamarátmi, s ktorými sme hrali stolný te-
nis, karty, playstation a pri tom všetkom sme sa napchávali 
zmrzlinou. Spoznala som kopu nových ľudí a určite môžem 
odporučiť takýto Erasmus+ „výlet“. Pre mňa bude mať tento 
výlet osobité miesto v mojich spomienkach, pretože začal v 
deň mojich osemnástich narodenín.

Max Örhalmi

    Dovolenka v Taliansku bola zaujímavá. Dohovoriť sa s 
tamojšími bola sranda, stále sme používali divný mix an-
gličtiny, taliančiny a Google Translate. Maličké mestečko 
Soverato bolo veľmi pekné a mimo sezóny hlavne pokojné. 
Bola tam príjemná atmosféra, no nestihli sme vyskúšať more, 
čo bola veľká škoda. Po zopár exkurziách strávených väčši-
nou v autobuse som rozhodnutý, že nabudúce, keď pôjdem 
do Talianska, zájdem na juh. Čas strávený v lietadle nebol 
obrovská zábava, a čas strávený na letiskách počas prestupov 
bol ešte menšia, no môžem povedať, že to všetko bolo celkom 
OK. 

Matej Prachár

   Hoci som sa na Taliansko tešil, pred týmto pobytom som 
bol trochu nervózny, hlavne z toho, že som si nevedel pred-
staviť život s rodinou, ktorú som doteraz nepoznal. Moje 
obavy sa ale nenaplnili a od prvého momentu na mňa moja 
hostiteľská rodina zapôsobila. Býval som u rodiny šest-
násťročného chlapca Alessandra. Jeho otec Vito bol úplný 
„pohoďák“, ale nestretával som sa s ním často, pretože mal 
v meste vlastnú posilňovňu, kde pracoval do neskorého 
večera. Jeho mama Marylou je rodená Američanka, ktorá ma 
hneď pri prvom stretnutí prekvapila perfektnou angličtinou. 
Cítil som sa u nich naozaj príjemne a bolo o mňa fakt dobre 
postarané. Každé ráno ma Alessandro vozieval na svojom 
skútri do školy, kde sme buď ostali a venovali sa debatám, 
na ktorých sa mi ušla celkom zaujímavá téma – legalizácia 
marihuany, či vystúpeniam, alebo sme od školy išli priamo 
autobusom niekam na výlet. Zo všetkých výletov na mňa na-
jviac zapôsobila Sicília s jej nádhernými horami a mestečkom 
Taormina neďaleko Etny. Veľmi sa mi páčila pláž v Taormine, 
ktorá nebola – ako sme zvyknutí – tvorená pieskom alebo 
malými kamienkami, ale tmavými sopečnými skalami. Po 
výmennom pobyte sme ešte strávili jeden deň v Ríme, ktorý 
u mňa prekonal aj Sicíliu. Celkovo sa mi v Taliansku veľmi 
páčilo a som rád, že som mal tú možnosť tam ísť.
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Zuzka Hlaváčková

     Keď som dostala možnosť ísť do Talianska, neváhala som a 
hneď som sa prihlásila. Veľmi som sa tam tešila, keďže som v 
máji 2014 ubytovala Talianku Anastasiu, ktorá prišla sem tiež 
vďaka projektu Erasmus+. Príprava bola síce miestami veľmi 
kritická, ale určite to stálo za to. Týždeň v talianskej rodine sa 
mi veľmi páčil. Bez problémov by som si vedela predstaviť žiť 
ich štýlom života. Všetci boli pokojní, šťastní, no miestami až 
príliš hluční. Spoznali sme veľa nových ľudí z rôznych krajín 
a mali sme možnosť zlepšiť si našu komunikáciu v anglickom 
jazyku Mali sme možnosť vidieť rôzne zaujímavé miesta po 
celom južnom Taliansku. Na tento výmenný pobyt určite
nezabudnem a za možnosť na nadobudnutie týchto zážitkov 
vďačím pani profesorke Bačišinovej, ktorá realizuje projekt 
na našej škole.
  

Jana Hvizdošová

    Pobyt na projektovom stretnutí v Taliansku v Soverate bol 
pre mňa veľmi zaujímavý, hlavne neformálne rozhovory s 
vyučujúcimi na miestnej strednej škole a s učiteľmi z ďalších 
krajín. Zdalo sa mi, že budem porovnávať neporovnateľné, 
ale nebolo to tak. Stredná škola, ktorú sme navštívili, má v 
rozvrhu pre svojich žiakov viac hodín informatiky a pro-
gramovania – až 6 týždenne, ale keďže vychováva sieťových 
a komunikačných špecialistov, tak to nie je až tak veľa. Zau-
jímalo ma aj hardvérové a softvérové vybavenie učební – lep-
šie ako u nás, ale nebolo to Silicon Valley :), navyše na hodine 
programovania je spolu v učebni celá trieda – okolo 25 štu-
dentov a dvaja vyučujúci – čo môže niekedy skôr rušiť, ako 
byť na úžitok. No ale iný kraj, iný mrav. To všetko orámo-
vané talianskym temperamentom, zmätkom a veľmi voľným 
prístupom k nejakým dohodnutým časovým termínom, 
vytvorilo veľmi farebné a pestré spomienky.

                                                                    

ZO ŠKOLY

Alena Bačišinová, koordinátorka projektu Erasmus + na 
našej škole

    Talianska partnerská škola v Soverate má so školskými 
medzinárodnými projektmi veľmi bohaté skúsenosti. Mo-
mentálne tam simultánne prebiehajú až tri projekty Eras-
mus+. Zaujímavosťou je tiež to, že na škole so 600 žiakmi 
pracuje 100 učiteľov!
Výmenné pobyty školského vzdelávacieho programu Eras-
mus+ už tretí rok umožňujú žiakom a učiteľom našej školy 
vycestovať a spoznať život, mentalitu ľudí a vzdelávací sys-
tém v partnerských krajinách, poskytujú tiež možnosť osvo-
jiť si nové zručnosti. Úspešná realizácia projektu vo veľkej 
miere závisí od výberu kandidátov, ktorí sa podieľajú na 
plnení projektových úloh a na jeho diseminácii. Je mi ľúto, 
že takto nemôžu byť odmenení a motivovaní všetci, ktorí 
sú do projektu aktívne zapojení a že to občas dopadne tak, 
že pre účastníka mobility účasť v projekte „končí“ hneď po 
návrate zo zahraničnej cesty. Členovia skupiny, ktorá našu 
školu reprezentovala v Taliansku patria k tým najspoľah-
livejším a na ich vystúpenia môžeme byť pyšní.
Doteraz vycestovalo cez projekt FACT do zahraničia 23 
našich žiakov (na porovnanie talianskych alebo tureckých 
žiakov len 16) a v tomto školskom roku nás čakajú ešte 
pracovné cesty do Turecka a do Bulharska. Každý, kto má 
záujem skontaktovať sa so žiakmi našich partnerských škôl 
aspoň pomocou sociálnych médií, môžete ich osloviť pros-
tredníctvom našej medzinárodnej FB skupiny Forensics 
and Creative Theatre, ktorá má takmer 400 členov. 

6



Čo nové vo Fiľakove
ZO ŠKOLY

     Bolo približne pol deviatej ráno a my, všetky tri sekundy 
namiesto toho, aby sme poslušne sedeli v laviciach, sme sa 
(nie veľmi potichu) zhovárali, kto bude sedieť pri okne, kto 
doniesol aké sladkosti a kto si stihol stiahnuť nejaké nové 
pesničky. Za nejaký čas sme totiž nasadli do vlaku a urobili 
si pohodlie, pretože nás čakala dva a polhodinová cesta.
     Myslím si, že budem hovoriť za všetkých spolužiakov, ak 
poviem, že nám cesta zbehla rýchlo a celkom sme si ju uži-
li. Samozrejme, na rozdiel od ostatných cestujúcich, ktorí 
určite ľutovali, že si nezobrali slúchadlá, pretože nič iné, 
ako ticho sedieť a počúvať hudbu, sa pritom hluku robiť 
nedalo.
     Keď sme dorazili na stanicu vo Fiľakove, trošku neo-
chotne sme opúšťali relatívne útulný vlak, pretože vonku 
dvakrát príjemne nebolo. Tak sme si teda vzali dáždniky, 
nasadili kapucne a išli sme. Po chvíľke čakania pred brá-
nou hradu sme dostali vstupenky a vošli do hradnej veže. 
Privítal nás milý sprievodca a prehliadka sa teda mohla 
začať. 

     

     Cesta naspäť bola podobná ako tá ráno a my sme šťastní 
a vysmiati vystúpili z vlaku a keďže bol piatok, absolútne 
sme v tú chvíľu nemysleli na školu. 
Úplne na konci sme predsa len trochu zosmutneli, pretože 
sme sa lúčili so spolužiačkou Zuzkou, ktorá sa presťahova-
la do zahraničia. Zuzka, nech sa Ti darí!

                                                      Hanka, sekunda A
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     Na prvom poschodí boli pozostatky starých zvierat a aj 
rôzne zuby, ktoré patrili mamutom a mastodontom. O poscho-
die vyššie boli až niekoľko stoviek rokov staré šperky, konkrétne 
rôzne prstene, náramky alebo aj ihlice na zopnutie odevu. Doz-
vedeli sme sa aj niečo o pochovávaní ľudí - napríklad taký kelt-
ský bojovník dostával do hrobu meč a ženy mali zase v hrobe 
rôzne šperky. Keďže na tomto poschodí sme strávili naozaj veľa 
času, mali sme možnosť poobzerať si aj brnenie typického 
bojovníka, samozrejme s výkladom sprievodcu. A ako posledné 
sme boli oboznámení s históriou hradu. 
     Na treťom poschodí sme videli veci týkajúce sa zbraní, 
napríklad šable a rôzne delové gule. No a na posledných dvoch 
poschodiach boli obrazy späté s týmto obdobím.
        Keďže hrad sa neskladal iba z veže, obzreli sme si aj nádvo-
rie, na ktorom boli studne rôznych veľkostí. Ešte sme sa trochu 
prešli okolo hradu a zavítali sme do malého obchodíku so su-
venírmi. Keď sme opustili brány hradu, vybrali sme sa do ob-
chodu, v ktorom sme, samozrejme, nakúpili len to najpodstat-
nejšie - čipsy, koly a cukríky. 
     Po príchode na železničnú stanicu sme zistili, že vlak má 
meškanie, takže sme sa zamestnali rôznymi užitočnými čin-
nosťami (povedali by ste, že vo Fiľakovskom erbe je palma?!) a 
vyčkávali príchod vlaku.



     Alejácka party 2016 pre študentov prímy A a prímy B 
sa uskutočnila koncom októbra v KSK na Jedlíkovej ulici. 
Počas tejto akcie kandidáti museli preukázať rôzne zručno-
sti: čo najrýchlejšie prekonať určitú vzdialenosť, postreh pri 
zbieraní rozsypaných cukríkov, hod papierovou loptičkou, 
stavanie rakety z učebníc a pod.
     Po absolvovaní náročného výberového konania boli 
úspešní kandidáti prijatí do stavu študentského.
Ako som to videla ja?
     Po úvodnom programe sme sa všetci spoločne pre-
sunuli do tanečnej sály. DJ začal s klasickými ,,tempovými“ 
pesničkami s cieľom nás dať poriadne do pohybu. Najprv 
sa mu to nedarilo, pretože sme všetci nervózne postávali v 
kútoch a čakali na nejakého odvážlivca, ktorý by ako prvý 
zaujal pozíciu v strede parketu.
     Po niekoľkých minútach sa objavili prví odvážlivci, ktorí 
chceli začať tancovať. To sme si aspoň všetci mysleli, no 
keď sme následne videli ich pohyby, pustili sme obrovský 
smiech – to, čo stvárali, sa nedalo nazvať tancom. Z ich se-
bavedomia však neubudlo a ,,tancovali“ ďalej, aj napriek 
obrovskému návalu smiechu v sále.  
   

Na čo sme sa vykrúcali... ?
ZO ŠKOLY
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  Po chvíli sme sa k nim postupne pridávali a napodobňova-
li ich pohyby. ,,Tempové“ pesničky vystriedali naše tzv. 
výberovky  (pesničky podľa nášho výberu). Zazneli novodobé 
piesne od známych skupín ako napr. Twenty One Pilots, One 
Republic, 1D, The Chainsmokers, Fifth Harmony, Maroon 5 
a iných, ale aj od celosvetovo známych spevákov a speváčok 
ako Meghan Trainor, Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, 
Charlie Puth, Sia, Ariana Grande, Shawn Mendes a ďalší. 
     Vrcholom večera na tanečnom parkete bolo, keď DJ pustil 
celosvetovo známy hit, ktorý len za pár dní dosiahol obrovský 
úspech, aj keď to na začiatku mala byť pieseň na učenie sa pre 
deti - PPAP. Možno to niekoho prekvapí, že práve toto bolo to 
naj z večera, ale na tanečný parket sme sa vrátili až po tom, čo 
DJ pustil tento song a začali sme tancovať. 
Celý večer prebiehal v dobrej nálade a ja dúfam, že sa každý 
dobre zabával, vytancoval a na tento večer spomína s úsmevom.

                                         Erika, sekunda A             



Sladké roky dvadsiate
ZO ŠKOLY

     Začiatkom októbra sa uskutočnila imatrikulácia prvákov. 
Boli sme nervózni a kládli si otázky: Čo nás čaká? Ako to 
bude prebiehať? Aký bude program? 
    Lenže tieto obavy boli neopodstatnené. Žiacka školská 
rada spolu pod vedením skúsených učiteľov nám pripravili 
príjemnú zábavu. 
    Témou tohto večera bol film Veľký Gatsby, čiže 20. roky 
20. storočia, keď sa nosili obleky a nočné róby. Zabávalo sa a 
tancovalo. A hlavne dámy nosili boa a čelenky. 
     Pred zábavou sa každý prvák predstavil a usadil. Začal sa 
program, ktorý bol nádherný a ešte lepšie bolo spoznávanie 
učiteľov na fotkách z ich detských čias. Program sa skončil 
príhovorom pána riaditeľa s blahoželaním veľa šťastia  na 
,,prežitie galejí“. 
    A začala sa voľná zábava. Školská kapela hrala výborne, 
bavili sa prváci, hostia aj učitelia. Ako náhle kapela prestala 
hrať, funkciu prebral DJ Boro. A bol výborný. 
     Tombola bola pestrá a obsahovala skvelé darčeky. 
Tohtoročná imatrikulácia sa odohrala v krásnom prostredí 
GES klubu. 
    Ďakujeme žiackej školskej rade a vedeniu školy, že nám 
pripravili nádherné spoločné chvíle strávené na parkete.  

                                                                             A. Cz., I. A
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Veľvyslanec štátu izrael
navštívil Alejovú

ZO ŠKOLY

     11. novembra sa k nám na Alejovú zavítal nezvyčajný 
hosť, samotný veľvyslanec Izraela Zvi Aviner Vapni. Ale 
najzaujímavejšia nebola len návšteva samotná, ale aj to, 
že žiaci mali príležitosť sa dozvedieť niečo nové o Izrae-
li. V pútavej prezentácii sme mali možnosť sa dozvedieť o 
kultúre, tradíciách alebo o pre nás menej známych jedlách. 
Na konci sme sa, samozrejme, nezabudli pánovi veľvyslan-
covi položiť niekoľko otázok: 
     Žiak: „Ako sa vám páči v Košiciach?“
Veľvyslanec: „Popravde som na Slovensku prvýkrát, ale 
Košice na mňa urobili príjemný dojem. Ľudia sú tu veľmi 
pohostinní a páči sa mi vaša kultúra. Som veľmi rád, že som 
dostal príležitosť navštíviť túto uchvatnú krajinu.“
     Žiak: „Ako sa vám páči slovenská gastronómia?“
Veľvyslanec: „Vaše jedlá mi veľmi chutia. Majú svoju 
špecifickú chuť, ktorá ich dokonale vystihuje.“
     Žiak: „Čo hovoríte na súčasný vzťah medzi Izraelom a 
Palestínou?“
Veľvyslanec: „V súčasnosti je medzi nami prímerie a pevne 
dúfam, že to tak medzi nami aj ostane.“
     Návšteva veľvyslanca bola veľmi príjemná a dúfame, že 
sme v ňom zanechali taký dobrý dojem ako on v nás. 
      Ak chcete bližšie spoznať štát Izrael, zapojte sa do súťaže
Cemach 2016, prostredníctvom ktorej máte možnosť sa do-
stať do tejto exotickej krajiny.
      Podrobné informácie nájdete na: 
www.cemach.cz/sk/o-projekte.

                                                            Alexandra, I. A                             
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„Späť do školy“
ZO ŠKOLY

     V decembri sa na našej škole konalo stretnutie s bývalou 
študentkou našej školy Gabrielou Timkovou-Ferrari, ktorá 
pracuje vo výskumnom centre Ispra v rámci programu EÚ 
„Späť do školy“. 
     V tomto centre sa testujú nové produkty, ktoré majú prísť 
na európsky trh, aby im určili normy, ktoré majú spĺňať. 
Keďže v čase, keď navštívila našu školu, bolo Slovensko v 
predsedníctve Európskej únie, veľká časť jej prezentácie sa 
venovala práve tomuto projektu. Priblížila nám náplň svo-
jej práce, pri ktorej organizuje príchody návštev, vedcov a 
mnohých významných ľudí. 
     Okrem toho sme sa dozvedeli zaujímavosti a to, že Joint 
Research Centre v Ispre je tretí najväčší výskumný ústav 
Európskej únie rozkladajúci sa na 167 hektároch pôdy, ktoré 
majú 36 kilometrov vlastných komunikácií. 
     Aby všetko fungovalo ako po masle, nachádzajú sa v ob-
jekte vlastné záchranárske zložky a dokonca majú aj vlastnú 
škôlku. Zaujímavosťou je, že hlavným riaditeľom centra je 
Slovák Vladimír Sucha. 
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     Počas Dňa otvorených dverí bolo oficiálne otvorené 
predsedníctvo Slovenska v EÚ. Gabriela ako aj ďalších pár 
pracovníkov sa tentokrát významne podieľali na tomto dni 
otvorených dverí. Na každom kroku ste vedeli nájsť kúsok 
Slovenska či už v brožúrkach, jedle, alebo kofole. Taktiež 
tam bol odhalený symbol slovenského predsedníctva, ktorý 
vytvorili študenti z košickej univerzity TUKE. Tento symbol 
prezentuje náš národný symbol Kriváň a s podsvietením 
vytvára nádherný dojem padajúceho snehu. 
     Na konci svojej prezentácie nám Gabriela dala krátky 
kvíz ohľadom ich centra a Európskej únie, kde sme zistili, že 
niekedy nám nestačia naše vedomosti. 
     A na záver ako sama dodala, dá sa pracovať pre rôzne 
významné inštitúcie, avšak jedinou podmienkou je ovládať 
jazyky.

                                                                    Nevyspytateľná, sexta



Top – Reštaurácie
ZAUJÍMAVOSTI

      Rubrika TOP pokračuje a s ňou pokračujú aj ďalšie TOP 
miesta v Košiciach, konkrétne to budú reštaurácie. 
     Predstavím vám moje tri najobľúbenejšie reštaurácie v 
Košiciach, ktoré treba určite navštíviť, obzvlášť, keď máte 
radi jedlo tak ako aj ja. Poďme sa na nich pozrieť:

TOP 3 – Pizzeria Mix Marion
Adresa: Hemerkova 39

Podrobnosti: Pizzeria Mix Marion je snáď mojou na-
jobľúbenejšou pizzériou v Košiciach. Ponúka široký 
výber všetkých druhov pizze, ktoré vás určite nesklamú 
tak chuťou, ako aj veľkosťou. Nevýhodou však je, že sa 
nachádza na sídlisku KVP, vynahrádza to však donáška 
po celých Košiciach zadarmo. Čo je však najlepšie, že 
ak si pizzu objednáte do 15:00 hod., prípadne sa prí-
dete najesť do pizzerie osobne do 17:00 hod., ľubovoľná 
pizza, či už veľká, alebo malá, vás bude stáť len 4 €. Per-
sonál je, samozrejme, milý a rýchlosť doručenej pizze 
vás tiež nesklame. Odporúčam najmä pre milovníkov 
pizze, ktorí chcú mať výbornú veľkú pizzu rýchlo doma 
za super cenu. 

 TOP 2 – 12 apoštolov
Adresa: Kováčska 51

Podrobnosti: Ak máte chuť na klasické jedlo ako napríklad 
rezeň, „knedlo-vepřo-zelo“, slovenské špeciality a podobné, 
a nezastávate veľmi myšlienku fast foodov a pizzérií, určite 
odporúčam navštíviť 12 apoštolov. Reštaurácia vás očarí 
prostredím, ktoré vás vnesie do časov stredoveku, širokým 
výberom klasického jedla v podaní najlepšej  košickej kuchyne 
a určite aj lokalitou, ktorá sa nachádza v priamom srdci mes-
ta. Za nevýhodu by som naopak uviedol celkom vysoké ceny. 
Kvalita a chuť jedla vám ich snáď vynahradí. Odporúčam na-
jmä pre labužníkov klasického jedla, ktorí si potrpia na chuti, 
takisto aj na prostredí.

TOP 1 – Geronimo Grill & Bar
Adresa: Moldavská cesta 32 (OC Optima) alebo 
menšia pobočka na Námestí osloboditeľov 1 (OC 
Aupark)

Podrobnosti: V tejto reštaurácii nájdete výhradne len 
hamburgery, šaláty a pár „geronimo“ jedál špecifických 
len pre túto reštauráciu. Pobočka v OC Optima je hlav-
nou pobočkou, prostredie je tu ladené do staromód-
neho vintage štýlu, pobočka v OC Aupark je skôr Take-
Away pobočkou, preto odporúčam navštíviť pre lepší 
estetický zážitok určite Geronimo v Optime. 
Okrem super posedenia vo veľmi príjemnej atmosfére 
s veľmi sympatickým personálom, je tu to hlavné – 
hamburgery. Geronimo sa pýši širokou ponukou rôz-
norodých „amerických“ hamburgerov, ktoré sú kval-
itou nevyrovnateľné hamburgerom z konkurenčných 
veľkoreťazcových fast foodov. Či už cheeseburger ale-
bo chicago burger, na svoje si príde úplne každý. A ak 
nemáte radi hamburgery, môžete si vybrať so šalátov 
alebo sendvičov, ktoré takisto nesklamú snáď niko-
ho. Nevýhodou by som uviedol fakt, že reštaurácia 
patrí medzi najdrahšie reštaurácie v Košiciach a okolí. 
Odporúčam navštíviť každému – samozrejme, len vt-
edy, ak vás nebude trápiť vyhodenie toľkých peňazí za 
jeden obed či večeru.

    To by bolo k dnešným TOP miestam snáď všetko. Dú-
fam, že som vám aspoň trošku poradil, kam sa ísť najesť, ak 
máte poriadny hlad alebo chcete len vyskúšať niečo nové. 

      Za zmienku však určite stojí aj Grange Burger pri mests-
kom parku a reštaurácia Zvon na Zvonárskej 4.  
                                                       
                                              Anténa, sexta
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Sociálne siete
ZAUJÍMAVOSTI

     Facebook, Snapchat, Instagram... Mnohí z nás sa s 
týmito pojmami stretávajú každý deň. Sú to totiž názvy so-
ciálnych sietí - jedny z najväčších celosvetových fenoménov. 
My sme zisťovali, ako je to so sociálnymi sieťami na našej 
škole: 

     Zoznam odpovedajúcich: 1. Peter (sek A), 2. Erika (sek 
A) 3. Marek (sept A), 4. Matúš (vedúci bedmintonového 
krúžku), 5. p. bufetárka

     Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie „sociálna sieť”?
1. Facebook; 2. Facebook; 3. Facebook; 4. Priatelia; 5. Inter-
net/počítač

     Koľko času priemerne strávite na sociálnej sieti?
1. 3 hodiny denne; 2. 3 hodiny denne; 3. pol hodinu až jed-
nu hodinu denne; 4. 1 hodinu denne; 5. som tam iba raz za 
týždeň, strávim tam málo času
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    Aké sú podľa vás najväčšie pozitíva a negatíva so-
ciálnych sietí?
1. Pozitíva - spojenie medzi ľuďmi, Negatíva - kyberšikana; 
2. Pozitíva - rýchla komunikácia medzi ostatnými a rýchlo 
dostupné informácie, Negatíva - závislosť; 3. Pozitíva - ko-
munikácia, Negatíva - zabitý čas, rozptyľovanie; 4. Pozitíva 
- rýchla dohoda a komunikácia medzi kamarátmi, Negatíva 
- občas je to zbytočné a človek pri tom stráca čas; 5. Pozití-
va - informácie, Negatíva - majú na nás zlý vplyv, rýchlo sa 
naučíme zlým veciam

     Na záver by som ešte chcela dodať, že na sociálnych 
sieťach musíme, samozrejme, dodržiavať určité pravidlá 
(nezverejňovať osobné údaje, nekomunikovať s cudzími 
ľuďmi, atď.) 
     Nezabúdajte, že aj naša škola má facebookovú stránku 
(Priznania Alejovej 1), tak ju môžete hneď „lajknúť“! :)

                                                              Hanka, sekunda A 



Ako na to?!
Tipy na darčeky

ZAUJÍMAVOSTI

     Neviem ako vy, ale ja nikdy neviem, čo mám svojej 
rodine a kamarátom darovať na narodeniny, Vianoce či 
hocijaký iný sviatok. 
     Preto som hľadala po celom internete tie najlepšie a 
najkrajšie možné darčeky,  ktoré si môžete aj sami vyro-
biť. Vybrala som obzvlášť také, na ktoré postačia aj úplne 
praktické veci, ktoré má doma asi každý. Dúfam, že sa 
vám niečo z toho zapáči alebo aspoň vás inšpiruje ako 
na to.

     1. Obal na mobil
Vybrala som ho preto, že nie je vhodný len ako darček, 
ale taktiež si ho môžete vyrobiť aj pre seba a stačia vám k 
tomu len 4 veci.

Pomôcky:
- priesvitný obal na mobil
- papier
- písacie potreby
- nožnice

Postup:
- obkreslite si obal na papier
- vystrihnite
- nakreslite si tam nejaký obrázok, text alebo čokoľvek, 
čo chcete
- a nakoniec to vložte do obalu a ten dajte na mobil
Hotovo a darček či pekný obal na mobil je pripravený.
Ďalší druh obalov ma zaujal najviac, pretože všetky 
nápady tejto anglickej youtuberky sú úplne úžasné. 
Viac nájdete na jej kanáli IdunnGoddess, kde nájdete aj 
napríklad tieto obaly ale aj ďalšie tipy na darčeky: 

     2.Darčekový balík
Jeho tvorba je veľmi jednoduchá, pretože ho tvoria drobnosti, 
ktoré prijímateľa charakterizujú.

Pomôcky:
- škatuľa 
- slama alebo čokoľvek na vystlanie škatule
- nejaké drobnosti
- stuha na obviazanie škatule

     3.Hrnček na kreslenie
Jednoduché na tomto darčeku je, že stačí hrnček, perá na kerami-
ku a dobrý nápad.

Pomôcky:
- hrnček
- perá na keramiku
- poprípade aj nejaké sladkosti do pohára či stuha na ozdobenie

Postup:
Na hrnček perami na keramiku nakreslite nejaký obrázok, vtip 
alebo čokoľvek, čo chcete. Namaľovaný hrnček môžete ozdobiť 
stuhou a dovnútra vložiť sladkosti. 

                                                                      
                                                                        Erika, sekunda A14



Erasmus exchanged aneb ako 
spoznávať krajinu a popritom 

sa učiť jazyk

ZAUJÍMAVOSTI

     V lete som sa rozprávala s kamarátkou a naša konver-
zácia zablúdila na tému výmenné pobyty na vysokej škole, 
stopovanie a erasmus projekty. Samozrejme, ja som o týchto 
možnostiach počula, ale nepoznala som také „dobré tipy“, 
ako sa tam rýchlo a jednoducho dostať a absolvovať to. Ka-
marátka mi všetko vysvetlila, najmä čo sa týka erasmus pro-
jektov. Ako náhle naša konverzácia skončila, pustila som sa 
do hľadania ďalších informácií, aby som bola v tomto smere 
zbehlá.
     Tieto erasmus projekty nie sú také klasické, ako sa or-
ganizujú na školách, sú trošku iné a to najmä v dĺžke po-
bytu a koľko krajín sa jej zúčastní. Na Slovensku máme 
momentálne veľa neziskových organizácií, ktoré sa tomuto 
venujú, najmä sprostredkovaniu projektov a ich vybavenia. 
Samozrejme, ešte počas leta som posielala rôzne prihlášky 
na projekty a čakala, či ma zoberú. Aaa podarilo sa, zobrali 
ma do Chorvátska.  
     Ako som už spomínala, každá nezisková organizácia sa 
venuje sprostredkovaniu projektu. Tieto projekty sa vyhla-
sujú na základe „výziev“. Zvyčajne je to pre 18+, vždy je k 
tomu napísaná téma projektu, miesto, štát, dátum, odkedy 
dokedy bude trvať výmena. Fakticky niektoré neziskovky 
majú aj otázky typu „aká je moja motivácia sa prihlásiť na 
tento projekt, prečo som si vybrala práve tento projekt“. 
     Z môjho uhla pohľadu sú tieto otázky fakt dobré, pretože 
vždy sa nájdu ľudia, ktorí idú na „túto zadara“ výmenu ako 
turisti a nerobia absolútne nič. Je to istý druh neformálneho 
vzdelávania, lenže človek sa na to dobrovoľne prihlásil, takže 
by to mal všetko rešpektovať. 
     Ja osobne som šla cez SYTEV, čo je veľmi dobrá organizá-
cia, majú tam veľmi zlatých ľudí, no skrátka, pochvaľujem 
si ju.
     Výzva na výmenu, ktorej som sa zúčastnila, bola niekedy 
koncom leta. Okamžite po dealine mi dali vedieť, že ma 
zobrali. Počas týchto dvoch mesiacov sme museli vypísať 
googleforms ohľadom stravovania atď. Jedna nevýhoda 

týchto výmen je taká, že participant sa na miesto výmeny 
musí dostaviť sám, ale peniaze, ktoré použije na cestu, mu 
budú vrátené, ak sa zmestil do určitého limitu, ktorý je vždy 
stanovený pre danú krajinu. Popravde, najprv som si mysle-
la, že to bude fakt problém ísť sama do Chorvátska a ešte do 
hlavného mesta, ale všetko dopadlo dobre.
     Bola streda, náš projekt začínal až v piatok, ale každá 
krajina, okrem Slovincov a Chorvátov, sa mala dostaviť deň 
pred začatím projektu. Naša cieľová destinácia bol Záhreb, 
ale ešte pred tým sme sa museli dostať do Bratislavy. Viete 
si to predstaviť 3 dievčatá v Blave a samy s obrovskými ku-
frami, haha :D Bola to sranda, najmä, keď sme do BA prišli 
okolo 22:00 hod. a každý na nás pozeral, či sme normálne 
s toľkými vecami sa trepať niekde. Keď si to tak zoberiem, 
tak som v Záhrebe strávila týždeň, ale s cestovaním počí-
tam moje odlúčenie od domova 10 dní. V BA sme mali ešte 
niekoľko hodín času, tak sme šli pozrieť našich známych na 
vysokoškolský internát, zabavili sa tam a potom náš čaka-
la 6-hodinová cesta do Záhrebu cez hraničné kontroly v 
Slovinsku, ktoré sú pre mňa doteraz nepochopiteľné. Auto-
bus nám odchádzal niekedy pred štvrtou ráno, čiže sme ab-
solútne neboli vyspaté, tak sme si mysleli, že sa aspoň trošku 
vyspíme v autobuse. Samozrejme, viete si predstaviť trhaný 
spánok, prosto hrôza, ale zážitok na celý život, popravde. 
     Ako náhle sme došli do Záhrebu, cítila som sa taká 
maličká, pretože to mesto bolo fakt obrovské a vôbec som 
nevedela, kde čo je :D Do nášho hostela, kde sme spali a 
jedli, sme sa dostali veľmi ľahko, len tie ich električky boli 
v tak katastrofálnom stave, že na nich asi nikdy nezabud-
nem, ešte z čias socializmu a k tomu strmé schody, aby 
človek s tým kufrom, ktorý so sebou celý čas vláči, spadol 
rovno ksichtom na chodník (ako žaba). Prvý dojem z izby v 
hosteli bol perfektný, pretože bola naozaj zaujímavá, jedlo, 
ktoré sme tam dostávali, bolo tiež dobré a najmä dezerty 
ako napríklad palacinky, zmrzlina. 
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ZAUJÍMAVOSTI
     Pomaly, ale isto sme sa blížili k začiatku projektu, tak 
som mala obavy a strach, čo to bude, samozrejme, nebolo 
to nič strašné. Počas toho týždňa sme mali stále nejaký pro-
gram, dopoludnia, popoludní a aj večer. 
     Dopoludnia a popoludní sme sa zvyčajne zdržiavali 
v gym, keďže to bol projekt zameraný na tanec, tak sme 
čas trávili v takej tanečnej sále, kde sme sa učili tancovať 
rôzne techniky tanca, takisto, ako sa v ňom dá zlepšiť a čo 
všetko sa dá ešte vylepšiť na choreografiách. Mne osobne 
sa projekt veľmi páčil a najviac, čo môžem tak vyzdvihnúť, 
bola aktivita, ktorú sme robili vonku. Naša trénerka nás 
zaviedla do veľkého parku, ktorý sa volá Maksimir, dala 
nám voľnú ruku, čiže sme mohli použiť všeličo možné k 
tomu, aby sme spravili tanec, choreografiu na minimálne 
päť minút s tým, že použijeme niečo odtiaľ. Samozrejme, 
poviete si „joooj, tak toto nemôže byť ťažké”, ale bolo! Na 
celú zostavu sme mali hodinu, lenže prvých 30 minút sme 
sa snažili vymyslieť niečo, čím by sme to začali, ako by sme 
to spojili do jedného a tak. Ako náhle prišla naša trénerka 
a povedala „no tak, vy budete prvá skupina, máte ešte 10 
minút, skúste si to nacvičiť ešte dvakrát a ideme na ostro“ 
a v tom momente nám skoro vypadli oči, haha. Keď na nás 
došiel rad, prišlo mi to také šialené, že prosto ideme tan-
covať pred ľuďmi v parku a pozerajú na nás, či nám úplne 
preplo. Popravde, ako náhle sme začali tancovať, každý sa 
usmieval, dokonca úplne cudzí ľudia s malými deťmi sa k 
nám pripojili, pretože sa im to veľmi páčilo, ten famózny 
koniec a obrovský potlesk stál zato. Bola to jedna z aktivít, 
na ktoré nezabudnem, pretože bola úžasná.
     Keďže dni na výmene ubiehajú vždy rýchlo, tu to nebolo 
inak. S ľuďmi, s ktorými som tu strávila 7 dní, mi zmenili 
život, rozosmiali ma, ukázali mi, že aj keď majú 50 alebo 25 
rokov vždy sme si všetci seberovní a navzájom sa rešpek-
tujeme. Pri rozlúčke sme takmer každý vyronil nie jednu 
slzičku. 
    

    Tieto výmeny dajú človeku veľa do života, najmä to, že 
môže cestovať, niečo sa naučiť, učiť sa iné jazyky, spoznávať 
iné kultúry a tešiť sa zo života.
Niektoré neziskové organizácie: 
SYTEV, ADEL, SPACE, Mladiinfo Slovakia, Magna carta, 
STEP
Bonus: 
Keďže spolu so mnou bolo na výmene ďalších 10 krajín, 
niečo zaujímavé vám o nich napíšem. 
Bulharsko - ich národný alkohol je rakia (je to niečo ako 
slivovica, ale ešte viac vydestilovaná).
Katalonia, čo je časť Španielska - nemajú klasického Santa 
Clausa, ale kus dreva. 
Litva - tí ľudia milujú zemiaky.
Taliansko - obyvatelia tohto štátu majú nespočetne veľa 
druhov cestovín, ktoré vie aj každý pomenovať.
Česko - ako dobre vieme, Česi majú veľmi dobré pivo, ale 
čo sa týka destilátov, najhorší a asi najpálivejší je Absinth, 
ktorý je dokonca zelený a zničí všetky parazitické baktérie 
vo vašom hrdle.
Chorvátsko - vedeli ste, že Nicola Tesla bol pôvodom Chor-
vát? ... ja tiež nie.
Grécko - obyvatelia tohto štátu majú zaujímavý likér, ktorý 
je vyrábaný z kôry dreva (už neviem presne akého) a taktiež 
na raňajky jedia pečivo podobné našej vianočke, lenže oni 
majú to pečivo o dosť sladké a je ešte k tomu poliate na vr-
chu čokoládou.
Poľsko - tento štát sa delí na východné a západné Poľsko.
Rumunsko - každý si myslí, že Rumuni = kočovný národ, 
áno z istej časti to tak je, pretože ich mentalita je taká, lenže 
majú veľmi peknú prírodu. 
Slovinsko - má prenádherne výhľady na okolitú prírodnú 
scenériu.    

                                                             Michell, IV. A
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ZAUJÍMAVOSTI

     S letnými mesiacmi do Horehronského múzea v Brezne 
zavítala aj nová výstava – tentoraz to bola zbierka inžiniera 
Milana Luptáka. V tomto prípade nejde o filatelistiku či 
zbieranie servítok, ale o niečo oveľa originálnejšie – elek-
trónkové rádiá.
       Milana Luptáka, prezývaného aj ako „Miník“, pozná 
väčšina Horehroncov ako zručného chlapa, ktorý si poradí 
s kadejakou vadou či zmajstruje nevídané prístroje. Zao-
berá sa kadečím –  od zostrojovania motorových bicyk-
lov až po zbieranie a opravovanie už spomínaných elek-
trónkových rádií. 
    Do breznianskeho múzea sa ich dostalo mnoho, no podľa 
majiteľových slov je to len zhruba polovica z jeho kolekcie. 
A kde toľké ,,bedne" skladuje? Na otázku nám odpovedal 
prosto: „Všade.“   
     Jeho vášeň sa rozrástla natoľko, že množstvo rádií, ktoré 
vlastní, sa už pomaly nezmestí do priestorov jeho príbytku. 
A práve preto ich má naozaj všade – väčšinu z nich však na 
pôjde. 
     „Skladovanie na pôjde im neprospieva. V lete je tam 
horúco tak, že až. V zime je tam taká zima, že až. A keďže 
tam boli štyri roky, je otázne, či elektrónky nie sú poško-
dené až priveľmi. Poškodzuje ich práve veľká zmena 
teploty.“ hovorí Miník.  
     Rádiá, ktoré sa v múzeu nachádzajú, sú zachovalejšie. 
Mnohé z nich ešte stále hrajú – to sme mohli počuť na 
vlastné uši – aj napriek tomu, že sú veľmi staré. 
     Mnoho z elektrónkových rádií končí aj na smetisku – 
práve preto sa tam nachádzajú aj najväčšie klenoty. Je to 
tak z toho dôvodu, že potomkovia zberateľov nemajú v 
dnešnom modernom čase záujem o pokračovanie v takom-
to koníčku.
     „Najstaršie, ktoré vlastním, je z predvojnového obdo-
bia – približne z roku 1938,“ vraví zberateľ, „jedno by však 
malo byť ešte staršie, no nikdy som sa nedopátral ani k 
výrobcovi, teda neviem určiť ani presný dátum jeho výroby. 
Vraj ho doniesli už pred vojnou z Ameriky.“

     Mnoho z elektrónkových rádií končí aj na smetisku – 
práve preto sa tam nachádzajú aj najväčšie klenoty. Je to 
tak z toho dôvodu, že potomkovia zberateľov nemajú v 
dnešnom modernom čase záujem o pokračovanie v takom-
to koníčku.     „Väčšina z rádií, ktoré sú v múzeu, sú české – 
značky Tesla,“  vraví Miník. „No elektrónky týchto rádií sú 
úplne iné ako tie v televíziách. Majú iné napájanie. Nedajú 
sa tak jednoducho zameniť.“ 
     Rádiá značky Tesla boli na našom území najrozšírene-
jšie. Aj tie, ktoré sú v inžinierovej zbierke, pochádzajú po 
väčšine z okolia, i keď niektoré kúsky mu priatelia doniesli 
aj z odľahlejších častí Slovenska.   
     Najvzácnejšie rádiá, ktoré sa ocitli na výstave, sú tzv.
„talizmany“. V inžinierovej zbierke sa nachádzajú tri typy 
zo štyroch, ktoré boli vyrábané. Ďalšie zaujímavé rádiá sa 
vyrábali cez druhú svetovú vojnu a sú veľmi jedinečné. Boli 
zostrojené v Nemecku, v čase, keď sa väčšina tovární bom-
bardovala, a teda ak nejakú fabriku zrovnali so zemou, ro-
botníci pozbierali rôzne súčiastky, ktoré neboli poškodené, 
a poskladali z nich rádio.      
     „Je možné, že každé z týchto rádií je iné. Ak však nie kus 
od kusu, je isté, že niekoľko desiatok sa líši od ďalšieho tuc-
tu, a tak ďalej. Práve kvôli tomu, že k nim nie je spracovaná 
schéma, je príliš ťažké ich opraviť či spojazdniť,“ vyjadril sa 
zberateľ. 
     Okrem takýchto rádií sa na výstave objavili i také, ktoré 
prehrávajú platne, či dokonca také, ktoré ak si pripojíte k 
mobilu, fungujú ako reproduktor. 
     Verím, že aspoň týmto krátkym príspevkom som popísa-
la rozmanitosť a výstrednosť dnes už zabudnutých strojov. 
    Expozícia elektrónkových rádií bola iste veľmi zaujímavá 
nielen pre mňa, ale i pre iných návštevníkov Horehronského 
múzea. Predsa len, nie každý deň máme možnosť nazrieť do 
histórie hudby a strojárstva takýmto spôsobom.

                                                                Simonka, tercia B

Hrali sme a stále hráme
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Rozhovor s Mgr. Tomášom 
Samuelym, PhD.

ROZHOVOR

Čím ste chceli byť, keď ste ešte len chodili na základnú 
školu?
     Úplne najprv som chcel byť policajtom alebo vojakom, 
no neskôr ma moje militantné obdobie prešlo. Ako dieťa 
som často navštevoval v práci moju starú mamu, ktorá pra-
covala ako laborantka v nemocnici a práca v laboratóriu sa 
mi veľmi páčila. (Možno aj preto, že mi kupovala maškrty 
v nemocničnom bufete.) No zrejme najväčší vplyv na mňa 
mali návštevy laboratória môjho otca, ktorý je tiež fyzik. A 
tak som už od základnej školy koketoval s myšlienkou, že aj 
ja raz budem vedec.
Ako ste sa dostali k nanovede ako takej? Čím vás tak veľmi 
zaujala?
       K nanovede som sa dostal náhodou. Študoval som 
biofyziku na matfyze v Bratislave a chcel som skúsiť stáž 
v zahraničí. Rozposlal som množstvo emailov na rôzne 
svetové univerzity a nakoniec ma pozvali na letnú stáž na 
Univerzitu v Lausanne vo Švajčiarsku. Tam som skúmal bio-
logické nanoštruktúry tvorené z DNA pomocou mikroskopu 
atómových síl. Výsledky tohto výskumu som použil vo svojej 
diplomovej práci a aj vďaka nim ma prijali na doktorandské 
štúdium na Univerzitu v Bazileji, tiež vo Švajčiarsku. Tam 
som sa už naplno venoval nanovede, prvýkrát som sa dostal 
k experimentom, ktoré sa dali vysvetliť iba kvantovou 
fyzikou. To ma nadchlo natoľko, že sa experimentálnej 
kvantovej fyzike venujem dodnes.
Počas štúdia ste boli vo Švajčiarsku, aké to tam bolo? Lep-
šie alebo horšie z oblasti výskumu? 
   Švajčiarsko je nádherná krajina, má malebnú prírodu i 
mestá s bohatou históriou. Je to krajina bohatá a štedro pod-
poruje výskum, čo sa zreteľne prejavuje na dosiahnutých 
výsledkoch. To má za následok aj kozmopolitný charakter 
švajčiarskych univerzít, pracujú tam výskumné tímy zlo-
žené z ľudí rôznych národností. Toto všetko sú nesporné 
klady, ktoré zvýhodňujú výskum vo Švajčiarsku oproti 
slovenskému. Aj na Slovensku však máme tímy, ktoré sú 
schopné robiť výskum na svetovej úrovni a ja som pred pár 
rokmi využil možnosť pripojiť sa k jednému nich. Na viac, 
podmienky výskumu na Slovensku sa síce pomaly, no ba-
dateľne zlepšujú. Významne k tomu prispieva aj naše 
členstvo v Európskej únii.
Váš momentálny výskum prebieha ako? Dostali sa k vám 
priaznivé odpovede  alebo skôr ešte viac nevydiskuto-
vaných otázok?
      Vďaka finančnej podpore z EÚ a expertíze mojich služobne 
starších kolegov som na Slovensku mohol nielen pokračovať 
vo výskume, ktorý som začal v zahraničí, ale podarilo sa 
nám spojiť ich know-how z fyziky supravodičov s mojimi 
poznatkami z nanovedy. Vďaka tomu sme dosiahli výsledky, 
ktoré sme zverejnili v mnohých svetovo uznávaných časo-
pisoch a na ktoré máme pozitívne ohlasy od významných 
vedcov z celého sveta. Väčšina nových objavov prirodzene 
vyvolá viac otázok ako ich zodpovie, na nedostatok nových 
podnetov sa teda nemôžeme sťažovať.

Myslíte si, že postupom času budú nanotechnológie úplne 
všade?    
     Nanotechnológie využívali ľudia už dávno, bez toho, aby 
si to uvedomovali. Napríklad vitráže stredovekých chrámov 
hýria farbami práve vďaka fyzikálnym vlastnostiam 
nanočastíc rozptýlených v skle. Nanoveda posúva hranice 
našich schopností cielene vytvárať nanoštruktúry, o ktorých 
využití väčšinou ešte ani netušíme. Nanotechnológie isto 
nie sú zázračným riešením na všetko, ich význam je ale ne-
spochybniteľný a stále rastie. Kam až porastie? To dokáže 
zodpovedať iba futurológ alebo čas.
Vidíte reálnu budúcnosť v supravodivosti, ako ju ukázal 
Lexus? Je to naozaj prelomové a inovatívne, ale bude to 
aj reálne?
     Postaviť skatepark z neodýmových magnetov je pridrahý 
špás a kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z fyzikálnych vlast-
ností supravodičov by ste si tam veľa zábavy
neužili. Takýto spôsob využitia supravodičov na presúvanie 
objektov však isto nájde uplatnenie v extrémnych podmien-
kach, ako napr. v chemických laboratóriách či v otvorenom 
vesmíre. Supravodiče sa v súčasnosti využívajú najmä v 
iných oblastiach, spomeňme supravodivé magnety v mag-
netickej rezonancii alebo supravodivé elektrické vedenie na 
Long Islande. Horúcou témou výskumu sú v súčasnosti aj 
kvantové počítače, ktoré majú namiesto klasických bitov 
kvantové, tzv. qubity. Jednou z možností, ako takéto qubity 
vytvoriť, je práve za pomoci supravodivých nanoštruktúr.
Aké sú vaše vyhliadky do budúcnosti? 
    Minulý rok sa nám podarilo zakúpiť a nainštalovať sofis-
tikovaný systém, ktorý kombinuje prístroje analytické s 
aparatúrou na prípravu nanoštruktúr a to všetko v pod-
mienkach ultra vysokého vákua a ultra nízkych teplôt. To sú 
podmienky ako v otvorenom vesmíre. Vďaka tomuto 
zariadeniu dokážeme vytvárať nanoštruktúry a zároveň 
skúmať ich chemické a fyzikálne vlastnosti bez škodlivého 
vplyvu vonkajšieho prostredia. V najbližšej dobe sa teda 
budeme venovať práve príprave a výskumu (najmä supravo-
divých) nanoštruktúr.

                                                                           Michell, IV. A
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Ukáž svoje miesto!
ROZHOVOR

     Už dlhšie som uvažovala, či sa mladí ľudia zamýšľajú 
nad dobrovoľníctvom v Košiciach, alebo či vôbec vedia o 
organizáciách, ktoré sa zaoberajú spríjemnením života ľudí 
v Košiciach. 
     Rozhodla som sa preto, že v nasledujúcich číslach vám 
poskytnem rozhovor s ľuďmi, ktorí sa aktívne pričinili o 
zlepšenie života ľudí v našom meste. V tomto vydaní vám 
predstavím Silviu Takáčovú. 
     Silvia Takáčová má 19 rokov študuje na EGJAK-u v Koši-
ciach a navštevuje 5. B triedu. Pred rokom založila Spolok 
budúcich medikov a zároveň sa aktívne venuje dobro-
voľníctvu v Mládeži slovenského červeného kríža v Košici-
ach. Jej motto je, že nič nie je nemožné a s dobrovoľníctvom 
začala, keď si uvedomila, že nemôže donekonečna čakať na 
nejakú príležitosť, ale musí za ňou ísť sama.
1. Kedy sa zrodil nápad založiť Spolok budúcich medikov?
     Pred dvoma rokmi, v školskom roku 2013/2014 som ab-
solvovala pobyt v USA, presnejšie v meste Rochester, Min-
nesota. Rochester je domovom Mayo Clinic, čo je nezisková 
organizácia, ktorá sa špecializuje na terciárnu zdravotnú 
starostlivosť (špecializované strediská, kliniky, výskumné 
laboratóriá).
Mayo Clinic v Rochesteri ponúka jedinečnú možnosť pre 
študentov stredných škôl stať sa priamou súčasťou výsku-
mu cez program s názvom Mayo Clinic High School Men-
torship. Ako už z názvu vyplýva, každému študentovi je 
pridelený mentor, pod ktorého „krídlami“ potom študent 
pracuje. Po zložitom výberovom konaní som sa stala jednou 
z 3 vybraných študentov z celej školy (1300 študentov). Ja 
osobne som sa stala súčasťou jednej zo spánkových štúdií a 
aj napriek, že som bola iba študentkou strednej školy, bolo 
očividné, že som bola pre daný tím prínosom. Bola to práve 
Mayo Clinic, ktorá mi otvorila oči a ukázala, že aj stre-
doškolskí študenti majú svoje čestné miesto medzi medicín-
skym personálom.
Presnejšie bolo to v jedno jarné popoludnie, kedy som na 
chodbe čakala spolu s profesormi, lekármi a výskumníkmi 
na svoju mentorku. Po zistení, že jeden z lekárov pôsobil v 
Poľsku a dokonca učil na Karlovej univerzite v Prahe sme 
hneď nadviazali priateľský rozhovor. Po pár minútach z jeho 
strany padla otázka: „Vidím, že sa ti tu veľmi páči, budeš v 
podobnej činnosti pokračovať aj doma, na Slovensku?“ Ja 
som bez váhania odpovedala, že nie, keďže sme na Sloven-
sku takéto možnosti pre stredoškolských študentov ešte ne-
mali. Keď som sa nad tým však po ceste domov zamyslela, 
uvedomila som si, že to tak nemusí ostať navždy.
Od začiatku som vedela, že sama takúto veľkú zmenu 
priniesť nedokážem, a tak som si v jeden večer sadla k 
počítaču a začala na internete vyhľadávať aktívnych lekárov 
z Košíc. Napísala som štyrom a dohodnúť si stretnutie sa mi 
podarilo len s jedným z nich. Priznám sa, že až do dňa pred 
stretnutím som nemala jasnú predstavu o tom, čo by som 
chcela. Vedela som len to, že chcem zmenu, že túžim, aby sa 
Slovensko pohlo o ďalší krôčik vpred.
2. Vysvetli nám základnú myšlienku Spolku.
     Nosnou myšlienkou nášho Spolku je združovať aktívnych 
stredoškolákov, aby si mohli rozvíjať takzvané 

 „soft skills” = ľudské zručnosti, pod ktorými sa skrýva 
práve schopnosť ľudí komunikovať, spoločne pracovať, riešiť 
konflikty, organizovať, rozhodovať sa a pod. (nielen) u tých, 
ktorí sa v budúcnosti túžia stať lekármi a tým obohacovať 
spoločnosť o uvedomelých a aktívnych jedincov, keďže 
práve oni sú budúcnosť Slovenska. 
3. Vedela by si nám priblížiť druhy akcií, ktoré sa vám po-
darilo zorganizovať počas prvých mesiacov od jeho vzni-
ku?
 Začali sme s dobrovoľníctvom na košickej geriatrii, 
pokračovali besiedkou s lekárom, zbierkami šatstva pre 
detské domovy a v júni 2016 sme sa podieľali na orga-
nizácii ISMCK (Internation Student Medical Congress 
Kosice), Medzinárodného kongresu pre študentov medicíny 
a lekárov celého sveta, spolu so Spolkom medikov mesta 
Košice z LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 
4. Aká je najkrajšia spomienka spojená so Spolkom?
     Nebudem preháňať, keď poviem, že každý deň nám spolok 
prinesie niečo krásne. Samozrejme, že sú aj náročné situácie,
cez ktoré sa učíme, no v momente, keď vám pani sestrička 
na nemenovanom oddelení povie: „Ďakujem, ďakujem, že 
ste tu, neviete si ani len predstaviť, ako dlho sme sa modlili, 
aby k nám prišiel niekto ako vy!” Alebo keď vidíte tie šťastné 
tváre detí, ktoré dostali oblečenie a hračky zo zbierok vami 
organizovaných, či počujete: „Príďte, prosím, aj zajtra 
dievčatá, budem vás čakať, ja som tu stále len sama, predtým, 
ako ste prišli, som 3 mesiace nebola vonku” z úst starej dámy, 
v tom momente zabudnete na všetko, čo sa vám postavilo do 
cesty. Myslite len na to, že ste tam, v tom momente, VY a 
pred vami stojí človek, ktorému na tvári svieti úsmev vďaka 
vám -TO je ten pocit, pre ktorý všetko za to stojí.
5. Predstav nám nejaký z dlhodobých projektov Spolku. 
     Najdlhodobejším a jedným z najdôležitejších „projektov” 
je rozvíjanie dobrovoľníctva tak v Košiciach, ako aj na celom 
Slovensku a tým pomáhanie nielen konkrétnym osobám v 
núdzi, ale aj študentom nájsť tie pravé životné hodnoty a stať 
sa lekármi, akých svet potrebuje.
6. A na koniec, keď by sme mali záujem pripojiť sa k 
Spolku, kde sa môžeme dozvedieť bližšie informácie?
      Nájdete nás na Facebooku na stránke s názvom Spolok 
budúcich medikov, kde nás pomocou správy viete jed-
noducho kontaktovať. Úprimne sa tešíme z každého jed-
ného nového člena. Do spolku sa môžete prihlásiť, aj keď sa 
nechystáte študovať medicínu, ale túžite len pomôcť ľuďom 
vo svojom okolí. Nebojte sa, že tam nikoho zatiaľ nepoznáte! 
Radi vás privítame a od úplne prvého momentu sa stanete 
jednými z nás. 
                                              Nevyspytateľná, sexta
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Škriabať, rýpať
ROZHOVOR

     Dňa 15. 12. 2016 som sa ako každý štvrtok zúčastnil graffiti workshopu. 
     Čo je to vlastne ten graffiti workshop? Je to v podstate graffiti škola. Učíme sa ako kresliť graffiti a veci okolo toho. Stretáva 
sa tu viac ľudí s rovnakým záujmom. 
     Graffiti. Je tu super atmosféra a sú tu super ľudia. Graffiti workshop je pre všetky vekové kategórie a koná sa každý štvrtok 
od 18:00 do 20:00 vo výmenníku ľudová. 
     Mám tu pripravené interview s našim graffiti „učiteľom“ Martinom Markom.

J: Čo je to vlastne graffiti?
M: To je zákerná otázka... Preložené z Latinčiny graffiti znamená škriabať, rýpať. Hlavne tam, kde sa zoskupujú ľudia. (mesto) 
No dnes už máte spreje.
J: Kedy si začal robiť graffiti?
M: Bolo to v roku 1998.
J: Ako si sa dostal ku graffiti? Ako si sa dozvedel, že niečo také je?
M:,Na prvý „graffit“, čo si pamätám, tak to nenapísal writer ako dne, ale bežný človek a písal tam svoj názor na politiku. Bolo 
to pri Dargove. Potom prišli spolužiaci a jeden spolužiak mal brata, ktorý bol jeden z tých viac oldschool writerov košických. 
Priniesol to v časopise a každý z toho bol wow a každý potreboval byť cool.
J: Čo ťa inšpiruje chodiť do graffiti školy a učiť nás?
M: Mal som pocit, že graffiti v Košiciach idú dole vodou, že sa s tým v budúcnosti niečo stane. Nechcel som ,aby ste boli stále 
za počítačmi a za mobilmi. Graffiti je o vôni ulice.
J:,Čo ťa inšpirovalo v tvorbe graffitov?
M:,Jednoducho ma to baví. Je to moje živobytie, že kreslím. Keď som bol mladší, prišiel som domov, urobil som si domáce, 
možno áno, možno nie a potom som aj tri hodiny kreslil sketch, a keď som prišiel do školy, tak som to ukázal kamarátom.

                                                                                                                                                                                   Patrik, kvarta A
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MEIN AUFENTHALT IN ITALIEN
VLASTNÁ TVORBA

Unsere Schule nimmt am Projekt „ERASMUS“ teil. Deshalb war ich in diesem Oktober in Italien.
Ich war dort für eine Woche und es war super! Ich bin mit 4 anderen Studenten und 2 Lehrern von unserer Schule von Bu-
dapest nach Lamezia geflogen und dann mit dem Auto nach Soverato gefahren. 
Soverato liegt in Süditalien und es ist der perfekte Ort für einen Urlaub. Von Soverato sind wir nach Sizilien gefahren. Dort 
war es heiß. Zum Glück konnten wir im Meer schwimmen, so konnten wir uns entspannen. Dann sind wir nach Rom geflo-
gen. In Rom haben wir das große Zentrum mit Kolosseum gesehen und sind auch in den Vatikan gegangen. Ich denke, dass 
Rom eine wunderbare Stadt ist, aber sie ist zu groß für mich.
                   
                                                                                                                                                                          Zuzana, 17 Jahre

WIE FEIERT MAN DAS NEUE JAHR 
IN VIETNAM

Das Fest des Ersten Morgens - Tết - ist der wichtigste vietnamesische Feiertag, das Fest des neuen Jahres nach dem Mondkal-
ender. Tết wird vom ersten Tag des ersten Monats des chinesischen Mondkalenders bis zum dritten Tag, nach europäischer 
Zeitrechnung etwa im Tierkreiszeichen Wassermann (zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar) gefeiert. Vietnamesen 
besuchen zu Tết ihre Familie und die Tempel, es werden eigene Festspeisen zubereitet. Tết markiert gleichzeitig den Früh-
lingsbeginn. Die Vorbereitungen beginnen schon Monate vor dem eigentlichen Fest. Die Menschen zahlen ihre Schulden 
zurück, um schuldenfrei das neue Jahr zu beginnen. Die Eltern kaufen ihren Kindern neue Kleider, Vorräte werden angelegt. 
Der erste Tag des Neujahrsfestes wird in der Familie verbracht, die Straßen in großen Städten sind meist menschenleer. 
Die Kinder haben neue Kleider angezogen und übermitteln den Älteren den Neujahrsgruß. An den folgenden Tagen be-
suchen die Vietnamesen ihre Verwandten, Freunde und örtlichen buddhistischen Tempel, um Geld zu spenden oder sich 
die Zukunft weissagen zu lassen.
                     
                                                                                                                                                          Dominika Nguyen, 15 Jahre 
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Blázon
VLASTNÁ TVORBA

Bol tichý októbrový večer. Henry Newman, úspešný trid-
saťročný psychiater, si dôstojne napravil kravatu pred zrk-
adlom. Kufrík sa mu hompáľal v pravej ruke, keď kráčal 
bielymi chodbami. Tak ako každý deň, aj dnes mal na 
sebe čierne nohavice dokonale zladené s úplne vyžehle-
nou modrou košeľou a čiernym sakom. Krok za krokom sa 
približoval k jednoduchým dverám. Ozýval sa spoza nich 
vysoký falošný spev, v ktorom sa striedali prekvapivo pre-
myslené slovné spojenia a náhodne vygenerované slabiky. 
Henry pomaly otvoril kvíliace dvere. Muž na stoličke up-
rostred miestnosti do neho zabodol pohľad, ešte hlasnejšie 
dospieval čosi ako slohu a potom zakričal: „Prečo mi nik-
to nepovedal, že príde cvokár? Lepšie by som sa obliekol,“ 
povedal a pomykal pevnými popruhmi kazajky. Potom sa 
šialene a živelne zasmial.
„Zdravím Zac, som Henry.“ Sadol si na stoličku oproti 
nemu. „Ako sa dnes máš?“ opýtal sa ho.
„Teraz už omnoho horšie,“ poznamenal Zac s úškrnom.
„Zjedol si svoje lieky?“ opýtal sa ho skôr ako rečnícku otáz-
ku.
Zacovi sa po tvári rozlial úsmev a vypľul na zem pred Hen-
ryho bielu tabletku. Henry sa so zjavným znechutením 
odtiahol.
„Zdá sa, že som zabudol,“ povedal posmešne a znovu sa ro-
zosmial.
„Pozri sa Zac,“ začal Henry, ako keby sa rozprával s dieťaťom, 
„týmto nič nedosiahneš. Skrátka ti napichnú žilu. Považujú 
ťa len za zatrateného blázna,“ povedal úplne neuvážene.
Zac s tichým opovrhnutím a agresívnym hnevom v očiach 
prepaľoval Henryho čelo. Teraz vyzeral ako skutočný a ne-
bezpečný šialenec. Jeho oči blčali, no bolo to nič oproti jeho 
vnútru.
„Okrem toho utlmovacie lieky ti len pomôžu. Ver mi,“ 
dodal rýchlo Henry.
Pozrel sa Zacovi do očí, no už v nich videl len bezodnú prie-
pasť.
„Čo keby sme sa dnes porozprávali o tebe?“ navrhol Zac 
nečakane.
„Samozrejme. Čo chceš počuť?“
„Povedz mi niečo o svojom živote.“ Zac vyzeral naozaj zau-
jato.
Henry sa rozhodol, že mu vyhovie. Zac mu vlastne len nah-
ral do karát. Toto bol overený spôsob ako dohnať pacienta k 
tomu, aby sa otvoril.
„Môj život je dokonalý. Mám úžasnú prácu, nádhernú ženu 
a deti, priestranný byt v centre mesta a celkom slušný mer-
cedes,“ Henry to povedal takmer bez nádychu.
„O tomto ostatní snívajú,“ doložil, ako keby sa snažil pres-
vedčiť o pravdivosti svojich slov. „Čo tvoj život?“ povedal čo 
najuvoľnenejšie.
„Pred týmto to bolo lepšie. Kedysi som mal aj ženu,“ 
poznamenal a v očiach sa mu mihol obraz dávno zabud-
nutých čias.
„To som netušil,“ povedal Henry popravde. „Nechýba ti?“
„Ach, to nie! Len míňala peniaze,“ pousmial sa o čosi menej 
šialene ako predtým.
„Chceš tým povedať, že si s ňou nebol šťastný?“ Henry sa 
mu pozrel priamo do očí.

„To som nepovedal.“ Šialený úsmev bol späť. „Ale čo ty? Ty 
si šťastný?“ opýtal sa Zac.
„Veľmi šťastný. Mám čo jesť, čo piť, pre koho žiť, koho mi-
lovať. Čo viac by som mohol chcieť? Naozaj mám všetko,“ 
Henry si začal hrýzť spodnú peru. Keď si to uvedomil, hneď 
prestal. Zac sa naňho dlho a uprene díval. V očiach mal 
tichý plameň pobavenia a pohŕdania.
„Podľa mňa klameš,“ prehlásil napokon.
„Naozaj? Ako to je?“ opýtal sa ho Henry pobavene.
„Podľa mňa je tvoj život ako sedenie pred závesom. Samoz-
rejme, je to nádherný záves. Z nití tvojich hodnôt a túžob, 
ideálov o ľudskosti a láskavosti, ktorá sa bude hromadiť a 
vylievať z nášho vnútra. Vieš, že tento záves je úžasným 
dielom. Preto ho len pozoruješ. Sedíš pri ňom i keď vieš, 
že je len prekážkou a jediné, čo potrebuješ, je odhrnúť ho. 
Bojíš sa, že zistíš, že všetko, čo si kedy mal, boli len ilúzie z 
roztopených detských pasteliek. Áno, ja som takmer skočil 
zo stromu, lebo som chcel lietať, ale ty sedíš pred závesom. 
Vyšplhal som sa na telefónne drôty, aby som mohol sledo-
vať blesky, ale ty sedíš pred závesom. Ja som sa nenechal 
zväzovať hlúpymi hodnotami a nepodstatnými ľuďmi. Ja 
som aspoň chvíľku žil, ale ty ticho umieraš. Tak mi povedz 
kto je tu bláznom.“
Nastalo ticho. Nie ako tie jemné priateľské tichá, ale sku-
točné ťaživé ticho, ktoré mliaždi a drví každý kúsok duše. 
Sedeli tak dlho. Hľadiac si z očí do očí. A ak by som mala 
rozhodnúť, nepoviem vám, kto mal v tej chvíli šialenejší 
alebo zlomenejší pohľad. Potom Henry roztrasene vstal 
a opustil miestnosť. Zvnútra bolo počuť šialený živelný 
smiech. Doteraz netuším, kto bol skutočným bláznom.

                                             Katka, tercia A
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ZABUDNUTIE
VLASTNÁ TVORBA

V prázdnej miestnosti
sa otvorili dvere.
Takmer ako mreže, 
na oceľovej cele.

Sťa steny
klietky chladnej,
kde umrel život 
i nádej.

Vstúpila krokom,
Takmer trpezlivo.
No oči jej svietili
tak čudne živo.

Miestnosť ponorená
v hustom ťažkom tichu,
nepostrehla osobu
plnú kriku.

Sedela ladne
nehybne a nemo.
Zasmiala sa šialene
hlasno a smelo.

Šepkala slová
nezrozumiteľným hlasom,
strácala spojenie
s priestorom a časom.

Trpela, čakala,
dúfala, hľadala.
Stúpala, klesala,
kričala, padala.

No bola to len miestnosť
na pokraji reality.
Tento čas, tento príbeh,
je už stratený v zabudnutí.

                           Katka, tercia A

     Ráno mi môj budík svojím škrekotom láskavo pripomenul, že je už zas pondelok. S nechuťou vstávam a robím si kávu, 
ktorú následne pokladám na okenicu, aby aspoň mala pekný výhľad na mesto, ak ju zas zabudnem vypiť. Pokračujem vo 
svojom rannom rituáli, no rozhodnem sa vynechať niekoľko dôležitých častí, keďže autobus do pekla nechodí tak často, ako 
by si človek prial. Po chvíli zbehnem dole schodmi a miernym poklusom si to mierim na zastávku. 
     Poviem vám niečo o svojom živote. Som ako každý iný chlapec v mojom veku. Každý deň v týždni dochádzam do veľkej 
bielej budovy, ktorá vyzerá, že ešte zažila socializmus. Prechádzam dlhými drevenými chodbami a podávam si ruky s ka-
marátmi, ktorých v skutočnosti neznášam a zazerám na nepriateľov, ktorí sú vlastne celkom v pohode. A ešte predtým, než 
malá ručička zakryje na ciferníku osmičku, sedím v drevenej lavici a sledujem, ako sa dopredu trepe nejaká stará krava. 
Kriste na nebi, to bude zase nuda. Otočím hlavu ku človeku sediacemu po mojej ľavici - takzvanému ľavičiarovi. Zašepkám 
mu niečo neuveriteľne vtipné, no on asi započul iba tú nudnú polovicu, lebo on len zdvihol oči a zmraštil čelo. Zapisuje si 
poznámky a tvári sa, že ho to zaujíma. Aj ja teda povolím spoločenskému nátlaku a skúsim počúvať. No reč už dávno nie je 
o priehradách na slovenských riekach. 
     Plynule a jemne sa téma zmenila na: „Prečo si učitelia zaslúžia vyššie platy”. Aby som neprišiel o zdravý rozum, stimulu-
jem mozgové bunky kreslením si po lavici. Znovu sa pokúsim urobiť dojem na ľavičiara, no on mi vyrazí pero z ruky. Vraj 
sa to na poslanca Národnej rady nepatrí. Otočím sa teda doprava, kde vidím cez obrovské okná priamo do zasnežených ulíc 
Bratislavy. Jeden pán si práve ľahol na lavičku pod prístreškom autobusovej zastávky. 
     A aj keď som na smrť unavený, nemôžem si dovoliť len tak si ľahnúť na zem a trochu si schrupnúť. Musím deň čo deň 
kysnúť v tejto dusnej miestnosti a robiť si kariéru z počúvania trojhodinových dristov. A potom po mne ešte chcú, aby som 
celý vyčerpaný z toho monotónneho prejavu stláčal hlasovacie gombíky. Niekedy si prajem, aby som to mal v živote tak ľahké 
ako niektorí ľudia.

                                                                                                                                                                             Richard, IV. C

Ťažký život
(Fejtón)
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VLASTNÁ TVORBA

Nákupná horúčka 
(Fejtón)

     Po dlhom dni som sa rozhodla skočiť na večerný nákup. Ako som tak šla okolo parkoviska, uvedomila som si, že je úplne 
prázdne. Hneď, keď som vkročila do obchodu, potvrdila som si to, čo som si už dávno predtým myslela. Ľudia zošaleli. Veď 
sú už len dva mesiace do Vianoc a oni ešte nezačali nakupovať darčeky. To nevidia tie obrovské zľavy? Alebo takto neúprosne 
odopierajú svojim blízkym radosť zo sviatkov?
     Aj to málo ľudí, čo sa v obchode nachádza, sa len tak spokojne premáva s poloprázdnym košíkom. Ako správny zákazník 
vybehnem z obchodu po čo najväčší nákupný vozík. Obzerám si tovar, no nakoniec rezignujem. Beriem úplne všetko, pre-
tože produkty s takýmito cenami nedokážem odmietnuť. Pri pokladni ma zaskočí, že darčekové balenie mini sprchového 
gélu a krému na ruky stojí aj napriek 90 percentnej zľave desať eur. Upokojím sa tým, že je to určite kvalitná kozmetika a že 
jednoznačne poteší moju známu. 
     Domov odchádzam s hrejivým pocitom pri srdci. A aj napriek prázdnej peňaženke, si stále myslím, že som kopec peňazí 
ušetrila. 

                                                                                                                                                                                 Martina, IV. C

Zima všedného dňa
(Fejtón)

     Po dlhej a teplej jeseni som márne dúfal, že zima tento rok nepríde, že na to zabudla. Ba predsa len prišla, bolo to v 
kalendári. Aby som vám vysvetlil, z čoho prúdi moja nenávisť: existujú dva typy zimy. Ta pekná, nežná, bez vetra a s pada-
júcim snehom, ktorý poteší na líčku a vŕzga pod topánkami. Potom je tu ta nepríjemná, krutá zima. Mraz štípe tvár a vietor 
je často ešte zlomyseľnejší, chce vám ju priam odtrhnúť.
     Ráno vstanem ako každý deň, pozriem sa z okna a mám pocit, že je hlboká noc. Urobím si čaj, umyjem zuby a po rannej 
rutine som pripravený vyraziť. Pozriem na teplomer a zaopatrím sa ešte jednou vrstvou oblečenia. Neochotne sa vyberám 
von. Otvorím dvere, nakloním sa vpred o 15 až 30 stupňov a vykročím po chodníku. Musí to vyzerať komicky, ale je to jediný 
spôsob, ako sa nenechať odtlačiť vetrom späť tam, odkiaľ ste prišli. Hlavne, keď je celý chodník pokrytý tenkou vrstvou ľadu. 
Je to záhada meteorológov, ako môže vietor fúkať oproti každému, keď sa ľudia pohybujú na chodníku v oboch smeroch. 
Kto ráno cestuje autom, musí si privstať skôr, aby si zahral povinnú lotériu s názvom: „Koľko minúť mi bude trvať zoškriabať 
námrazu na oknách.“ Cestovatelia autobusmi to tiež nemajú vyhraté. Oni hrajú „koľko minúť bude autobus meškať dnes.“ 
Keď konečne nastúpim, vidím, že je v autobuse o čosi menej miesta ako obvykle. To kvôli nadbytočnému objemu zimných 
vetroviek. Autobus sa posunie a o pár metrov zisťujem, že aj dnes nás bude voziť pán Brzda-až-na-podlahu. Nikto mu 
nepovedal, že tento štýl jazdy je na šmykľavej ceste nebezpečný. Zima v MHD má ale jednu výhodu. Keď autobus nabúra, 
nespadnem na zem, ale pohltá ma mäkké objatie vetroviek pasažierov okolo mňa. 
     Dorazím na miesto určenia a vchádzam do budovy statočne vykurovanej celú noc. Môj čaj, hoci pripravený s láskou, je už 
studený a ja znovu po šiestich mesiacoch mením svoje stanovisko, ktoré ročné obdobie mám najradšej.

                                                                                                                                                                                            Samuel, IV. C
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RECEPTY

Palacinky z ovsených vločiek
Potrebujeme:
150 g jemných ovsených vločiek 
200 ml mlieka
2 ks vajcia (môžu byť iba bielka)
cukor a štipka soli

Postup: Ovsené vločky rozmixujeme spoločne s mliekom, 
vajíčkami, cukrom a soľou. Hladkú hmotu necháme chvíľu 
odpočívať a potom podľa potreby pridáme mlieko alebo 
vločky tak, aby vznikla mierne hustá hmota. Na stredne 
rozpálenú panvicu nalejeme primerané množstvo cesta, 
rozprestrieme po celej ploche panvice a smažíme po oboch 
stranách. Ak použijeme teflónovú panvicu, môžeme smažiť 
bez použitia tuku. Palacinky môžeme servírovať s čerst-
vým ovocím, orieškami, našľahaným tvarohom, džemom či 
čokoládovou polevou.

                                                                         Vejja, sexta

Zelený smoothie
Potrebujeme:
1 banán
Chia/ľanové semiačka
2 hrste baby špenátu
1 PL arašidového masla
½  hrnčeka mlieka (podľa výberu)

Postup: Banán nakrájame na menšie kusy a dáme ho do 
mixéra spolu s ostanými ingrediencami, mlieka dáme radšej 
menej, a pri mixovaní ho budeme postupne dolievať, pokiaľ 
nám nevznikne nie veľmi riedka ani veľmi hustá konzisten-
cia.
                                                                        
                                                                                   Vejja, sexta

Nepečené kokosové guľky
Potrebujeme:
1,5 šálky strúhaného kokosu
1 šálku mletých mandlí alebo orechov
4 Pl domáceho medu alebo agáve sirupu
7-8 Pl lyžíc rozpusteného kokosového oleja 
štipku pravého vanilkového prášku

Postup:
Všetko vložíme do misy, zapracujeme suroviny, formujeme guľky alebo 
placky, ktoré dáme na papier na pečenie. Môžeme ozdobiť orieškami ale-
bo strúhaným kokosom a necháme stuhnúť v chladničke. 

Olívia, I. A
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RECEPTY/UMENIE

Koláčiky z ovsených vločiek
Potrebujeme:  
80 g masla 
80 g hnedého cukru
80 g ovsených vločiek
celozrnnú múku (podľa potreby)
1 vajce
1čl prášku do pečiva
štipku soli
hrsť ľanových semienok
džem

Postup:
Maslo vyšľaháme s cukrom, pridáme soľ a vajíčko. Potom 
pridáme vločky a toľko múky s práškom do pečiva, aby sme 
vytvorili stredne tuhé cesto. Cesto nesmie byť veľmi husté, 
ináč budú koláčiky po upečení tvrdé a nie jemné a krehké. 
Nakoniec do cesta primiešame ľanové semienko.
Mokrými rukami z cesta formujeme malé guľky a uk-
ladáme ich na vymastený plech (papier na pečenie). Prstom 
namáčaným do studenej vody ich roztlačíme na malé placky. 
Do stredu dáme trošku hustého marhuľového džemu a pri 
strednej teplote upečieme do ružova. Doba pečenia asi 15 
minút. 

Kino premiéry 2017
V tomto článku vám prinášam zoznam 10 filmov, ktoré budú mať premiéru v kinách v prvej polovici roku 2017. Možno tu 
budú filmy, na ktoré ste sa dlho tešili alebo o ktorých ste ani nevedeli, že budú spracované aj vo filmovej podobe. Každopádne 
verím, že vás určite nejaký zaujme.

1. Temná strana mesiaca (Thriller)
Réžia: Stephan Rick
Hrajú: Jürgen Prochnow, Moritz Bleibtreu, Nora won Waldstätten, Luc Feit
Slovenská premiéra: 5. 1. 2017 
Obsah: Úspešný tprávnik Urs má krásnu kariéru, perfektnú ženu, drahé auto a konto naplnené pe-
niazmi. Samovražda jeho kolegu s ním otrasie, veď on tiež žil takto skvelý život. Stretáva dievčinu, 
ktorá vedie alternatívny spôsob života a zúčastní sa experimentu s halucinogénnymi hubičkami. 
Drogový experiment v ňom uvoľní surové ľudské pudy a na povrch sa dostane jeho odvrátená stra-
na. Ursa ovládne potlačovaná agresivita a dostane sa úplne mimo kontroly. Civilizovaný právnik sa 
premení v človeka hnaného inštinktami a v nevypočitateľného zabijaka. Uteká do lesov, na stope mu 
už je polícia a tiež pomstychtivý protivník.

2. A street cat named Bob (Komédia)
Réžia: Roger Spottiswoode
Hrajú: Bob, Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head 
Slovenská premiéra: 19. 1. 2017
Obsah: Bezdomovec a zotavujúci sa narkoman, James Bowen nemá na nič šťastie. Jeho pod-
porou sa stal pracovník Val, ktorý mu pomáha, aby konečne žil normálny život. Zatiaľ čo je vo 
vani, počuje buchot a nájde ryšavého kocúra vo svojej kuchyni jesť kukuričné vločky. Myslel, 
že patrí susedom, a tak šiel nájsť majiteľa, ale bezúspešne. Dospel k záveru, že musí byť túlavý. 
Počas niekoľkých nasledujúcich dní kocúr zostáva uňho doma a James objaví infikovanú ranu 
na nohe zvieraťa. Vezme kocúra ošetriť k veterinárovi a od tohto okamihu sa dva životy stávajú 
prepletenými.

Olívia, I. A
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5. Šmolkovia: Zabudnutá dedinka (Animovaná komédia)
Réžia: Kelly Asbury 
Hrajú: Joe Manganiello, Bill Hader, Mandy Patinkin, Rainn Wilson
Slovenská premiéra: 30. 3. 2017
Obsah: V tomto novom animovanom filme o Šmolkoch sa Šmolinka po náleze tajuplnej mapy vydáva 
spoločne so svojimi nejlepšími kamarátmi na vzrušujúcu a napínavú púť zakázaným lesom plnom kú-
zelných stvorení, aby našli tajomnú, dávno stratenú dedinku skôr, než sa to podarí zlému kúzelníkovi 
Gargamelovi. Na svojej dramatickej ceste plnej nebezpečensta sú Šmolkovia na stope objavu najväčšie-
ho tajomstva šmolkovskej histórie!

4. Logan (Sci-fi/akčný)
Réžia: James Mangold 
Hrajú: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant 
Slovenská premiéra: 2. 3. 2017
Obsah: Po porážke X-menov sa Wolverine a Profesor X ukrývajú pred Nathanielom Essexom a jeho 
spoločnosťou, ktorá sa snaží zabiť mutantov a vytvoriť z nich zbrane. Wolverine začína strácať svo-
ju schopnosť regenerácie a Profesor X začína prejavovať známky Alzheimera. Jedného dňa ich nájde 
mladé dievča Laura Kinney, ktoré utieklo zo zajatia, kde sa z neho snažili vytvoriť super vojaka. Wolver-
ine sa jej ujme, pretože ako Profesor X povedal, majú k sebe oveľa viac bližšie, než si myslia.

6. Power Rangers (Sci-fi/akčný)
Réžia: Dean Israelite
Hrajú: Elizabeth Banks, Naomi Scott, David Denman, Becky G
Slovenská premiéra: 6. 4. 2017 
Obsah: Power Rangers zachytáva príbeh piatich obyčajných stredoškolákov, ktorí sa musia stať niečím 
neobyčajným potom, čo zistia, že ich malé mesto Angel Grove i celý svet čelí mimozemskej hrozbe. Naši 
hrdinovia rýchlo zistia, že sú vyvolení a iba oni môžu zachrániť našu planétu. Avšak, aby to dokázali, 
musia najprv prekonať svoje osobné problémy a zjednotiť sa ako Strážcovia vesmíru ešte skôr, než bude 
neskoro.

7. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (Akčný/komédia)
Réžia: Joachim Rønning, Espen Sandberg
Hrajú: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Javier Bardem, Kaya Scodelario 
Slovenská premiéra: 25. 5. 2017 
Obsah: Hrdinovia Jack Sparrow a Will Turner sa vracajú v piatom pokračovaní úspešnej série, v ktorej 
sa spoločne postavia novému nepriateľovi, pirátovi Salazarovi. Ten dokázal ujsť zo zakliatého Bermud-
ského trojúholníka a teraz sa snaží zničiť všetkých pirátov. Jedinou nádejou je získať Poseidonov trojzu-
bec, artefakt umožňujúci ovládať morské vlny.

8. Život (Sci-fi/thriller)
Réžia: Daniel Espinosa
Hrajú: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Hirojuki Sanada
Slovenská premiéra: 11. 5. 2017 
Obsah: Snímka Život rozpráva príbeh šesťčlennej posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice, ktorá sa 
ocitne na samotnom pokraji jedného z najdôležitejších objavov ľudských dejín: prvého dôkazu 
o existencii mimozemského života na Marse. Ako členovia posádky pokračujú vo svojom výskume, 
majú nimi uplatňované metódy nezamýšľané následky a forma života, ktorú skúmajú, sa ukazuje byť 
oveľa inteligentnejšia, než ktokoľvek očakával.
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3. Rings (Horor/dráma)
Réžia: F. Javier Gutiérrez 
Hrajú: Aimee Teegarden, Johnny Galecki, Andrea Powell, Alex Roe
Slovenská premiéra: 2.2.2017
Obsah: Film sa odohráva 13 rokov po prvých dieloch hororovej série (Kruh, Kruh 2). Julie dostane 
strach o svojho priateľa Holta, keď skúma temnú mestskú legendu o tajomnej videokazete. O tej sa vraví, 
že ten, kto si ju pozrie, presne o sedem dní od pozretia, zomrie. Ona sama sa obetuje, aby zachránila 
svojho priateľa a pritom zistí desivú skutočnosť, že je v ňom „film vo filme“, ktorý ešte nikto nevidel.



10. 47 meters down (Thriller)
Réžia: Johannes Roberts 
Hrajú: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Yani Gellman
Slovenská premiéra: 8. 6. 2017 
Obsah: Lisa a Kate sú nerozlučné sestry, ktoré sa počas dovolenky v Mexiku rozhodli vyskúšať ne-
tradičnú atrakciu. Milovníci adrenalínu sa dokážu zabaviť rôznymi spôsobmi, no vstúpiť do klietky 
určenej k zosunu do oceánu, aby bolo možné sledovať jedného z najväčších mäsožravých dravcov 
planéty, to chce naozaj dávku odvahy. Keď počiatočná zábava nečakane prerastie v priam hororový 
scenár, obom ženám neostáva nič iné, ako zmobilizovať svoje sily. Majú presne hodinu na to, aby sa 
dostali z úplného dna nad hladinu oceánu. Napriek tomu, že je kyslíka čoraz menej, toto ani zďaleka 
nebude najväčší problém, ktorý musia vyriešiť, aby sa dostali do bezpečia.

Averzia, sexta

UMENIE

Luzziteruptus
    Luzziteruptus je skupina anonymných umelcov, ktorí sa 
venujú umeleckému smeru Urban light art. Základ tohto 
umeleckého smeru tvorí svetlo a optické zaostrovanie obraz-
cov, pri ktorom je možné tvoriť rôzne zaujímavé svetelné in-
štalácie. Jednou z takýchto inštalácii je napríklad nastavenie 
clony a objektívu na objekty tak, aby tvorili rôzne obrazce.
    Táto skupina umelcov tvorí svoje diela v anonymite. Ich 
diela pozostávajú z rôznych urbanistických zásahov na vere-
jných priestranstvách, pričom apelujú na rôzne spoločenské 
a politické problémy. Svetlá, s ktorými vytvárajú svoje die-
la, považujú za svoj materiál a tmu za svoje plátno. Táto 
umelecká skupina sa stala veľmi populárnou, keďže pouka-
zujú na veci, na ktoré mnohokrát každý z nás zabúda. Na 
svoje diela používajú bio-materiál a snažia sa ich vytvárať z 
recyklovaných materiálov, aby tak neškodili prírode a život-
nému prostrediu.   

Pre ich diela je však charakteristické to, že trvajú iba určitú 
dobu niekedy dokonca len pár hodín. No ich vytvorenie nie 
je vôbec jednoduché, môže im to zabrať aj celý deň.
     Keďže sa táto skupina rozhodla svoje nadanie a kreativi-
tu venovať spoločnosti, koncom roka 2008 začala v uliciach 
Madridu. Ich cieľom bolo nielen apelovať na problémy v 
spoločnosti, ale aj poukázať na budovy či kultúrne skvosty, 
ktoré však roky ostávali nepovšimnuté. Veď kto by sa predsa 
nepristavil čo i len na chvíľku, ak by uvidel takéto žiarivé 
umelecké diela? 
     Tieto diela však nemusia vždy pôsobiť príjemne, naopak 
hlavnou myšlienkou je vzbudiť v ľuďoch pocit, že problémy 
treba riešiť a nezatvárať pred nimi oči.  

Výstava, ktorá apelovala na jadrové ohrozenie vo svete, 
konajúca sa v roku 2011 na Lux festivale v Hamburgu
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9. Šialene šťastná (Komédia) 
Réžia: Paolo Virzi
Hrajú: Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti 
Slovenská premiéra: 1. 6. 2017 
Obsah: Beatrice Morandini Valdirana je komediantka, ktorá tvrdí, že má dôverné styky s mocnými 
tohto sveta. Donatella Morelli je potetovaná, krehká a tichá mladá žena, vo vnútri chová bolestné ta-
jomstvo. Obe sú účastnicami terapeutickej komunity pre ženy s psychickými problémami a obe sú 
považované za společensky nebezpečné. Film ukazuje ich priateľstvo, ktoré vyústi v bláznivý a dojemný 
útek v túžbe po šťastí v blázinci pod šírym nebom, ktorý je svetom zdravých.



UMENIE / FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
Konzumný vianočný strom v meste Stoke on Trent
Netradičný vianočný stromček vytvorený z igelitových 
tašiek rôznych obchodných reťazcov – poukázanie na 
povrchnosť a konzumný charakter Vianoc, ktoré za-
tieňujú skutočného ducha Vianoc. 

Soňa, sexta

PLÁNOVANIE A HOSPODÁRENIE 
S PENIAZMI

    Finančné hospodárenie rodiny je komplexná záležitosť 
a aj keď to na prvý pohľad vyzerá jednoducho, v skutočnos-
ti je to zložitejšie. Základné uvažovanie nie je len o tom, aby 
výdavky boli nižšie ako príjmy, ale aj o tom, aká je štruktúra 
výdavkov. Inak povedané, aby boli peniaze míňané účelne 
a efektívne. Základné výdavky, ktorým sa nedá vyhnúť, 
sú výdavky na bývanie a na stravu. Čo ostane, môže byť 
použité na ostatné výdavky - leasing, poistenie, sporenie, 
dovolenky a bežné výdavky.
     Pri mnohých položkách rodinného rozpočtu míňame 
viac, ako by sme mali. Oblasti, v ktorých môžeme ušetriť 
je viacero:
     1.bankové služby a produkty 
     2.bývanie vo vlastnom
     3.bežné výdavky
     4.efektívne využívanie pôžičiek
     5.optimalizácia finančných produktov
Bankové služby a produkty
     Bankové služby využívame všetci. Najdôležitejšie je 
správne si zvoliť - účet alebo balík služieb. Ak realizujeme 
veľa transakcií a máme len účet alebo základný balík služieb, 
doplácame veľa k pravidelnej mesačnej platbe. Naopak, ak 
máme vyšší balík služieb a realizujeme len málo transakcií, 

zbytočne platíme vysoký mesačný paušál. Základnou zása-
dou je neplatiť za to, čo nevyužívate a na tom, čo využí-
vate, získať zľavu. Vhodné je obmedziť transakcie, ktoré sú 
najdrahšie, t.j. hotovostné transakcie cez pobočku a výbery 
z cudzích bankomatov. Najlacnejšie je realizovať finančné 
transakcie bezhotovostne (prevod medzi účtami, internet 
banking) a na výbery použiť bankomaty vlastnej banky.
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
Bývanie vo vlastnom
     Čo sa týka financovania bývania, najefektívnejšie je bývať 
vo vlastnom. Platenie za prenájom je vysoko nevýhodné, 
pretože tými istými peniazmi si môžeme splácať vlastné 
bývanie. Preto odporúčam rodinám zaobstarať si vlastné 
bývanie, hneď ako si to budú môcť finančne dovoliť. Na 
začiatok stačí aj menší byt, ktorý môže byť o pár rokov 
vymenený za väčší. Kúpa v tomto období je výhodná, na-
koľko za posledný rok a pol ceny poklesli. S jeho predajom 
v budúcnosti by nemal byť problém, lebo aj jeho hodnota 
bude postupne rásť. Na tento rok banky avizujú uvoľnenie 
sprísnených podmienok poskytovania úverov a v niek-
torých prípadoch sme už zaznamenali zvýšenie percenta 
prefinancovania nehnuteľnosti, čo je pre väčšinu ľudí naj-
dôležitejší parameter. 

Bežné výdavky
     Potraviny - častokrát kupujeme potraviny, ktoré nepotre-
bujeme, ale ovplyvnia nás „akcie” a zľavy, ktoré mnohokrát 
nie sú až tak výhodné, ako sa na prvý pohľad zdá. Určite 
mnoho ľudí sa už ocitlo v situácii, keď išli do hypermarketu 
kúpiť chlieb a mlieko a odišli s dvomi veľkými taškami s 
nákupom za 20-30 eur. To sa stáva najmä vtedy, keď ideme 
nakupovať hladní. Oplatí sa nakupovať podľa vopred pri-
praveného zoznamu. Toto sa týka najmä stredných, ale aj 
vyšších príjmových skupín. Okrem toho rovnaký „potra-
vinový balík” môžeme kúpiť za úplne odlišné ceny, podľa 
toho, či si vyberáme bežné, alebo drahé značky tých istých 
druhov potravín. Usporiť sa dá, ak sa budeme vyhýbať tým 
drahším druhom a značkám. Takto je možné ušetriť pri 
nákupe oblečenia aj iných druhov spotrebného tovaru.
     Energie - veľa finančných prostriedkov sa dá ušetriť 
správnym využívaním energií. Významné zníženie 
nákladov na vykurovania v bytoch aj domoch prinesie 
zateplenie bytu a plastové okná, ktoré zabránia úniku tep-
la. Taktiež individuálne regulovanie kúrenia v bytoch. V 
bytových domoch pomôže vlastná kotolňa, ktorá ušetrí 
náklady na vykurovanie. 
    Telefón - na telefonovanie míňame čoraz viac peňazí. 
Telefón už nie je len prostriedok na oznámenie si dôležitých 
informácií, ale stále viac sa používa na bežné rozhovory s 
rodinou a kamarátmi. Mnohokrát sa ľudia telefonicky roz-
právajú o veciach, o ktorých by sa mohli bez problémov 
porozprávať pri osobnom stretnutí, čím by dosť ušetrili. 
Zaujímavé je, že takéto „zbytočné” náklady registrujeme 
aj u nižších príjmových skupín. Ušetriť sa dá prechodom 
z paušálu na predplatenú kartu pri súčasnom efektívnom 
telefonovaní. 
     Ostatné výdavky - existuje množstvo iných aktivít, kde 
sa dá ušetriť, napríklad  stravovanie v reštauráciách, návšte-
va kín, divadiel alebo rôzne kultúrne a športové podujatia. 
Netreba pritom tieto aktivity úplne vynechať, stačí ich ro-
zumne plánovať.

Efektívne využívanie pôžičiek 
     S úvermi treba narábať opatrne. Každú pôžičku musíme 
splácať, navyše s úrokmi. Najvýhodnejšie sú úvery zaručené 
nehnuteľnosťou, tie majú najnižšie úrokové sadzby okolo 5-6% 
ročne. O niečo drahšie sú bezúčelové spotrebné úvery, tam sú 
úroky približne 10-15% ročne. Ešte drahšie sú úverové rámce 
na bankových účtoch a kreditné karty s ročným úrokom 15-
25%. Najdrahšie sú pôžičky od nebankových inštitúcií, kde 
ročný úrok môže byť viac ako 100%. Najdostupnejšie sú pe-
niaze z úverových rámcov a kreditných kariet a to ľudí často 
zvádza k nepremyslenému míňaniu. O to ťažšie je potom splá-
canie. Ušetriť môžeme, ak tieto najdrahšie pôžičky splatíme 
ako prvé, resp. ich refinancujeme štandardným spotrebným 
úverom alebo v ideálnom prípade americkou hypotékou, 
ktorá má pomerne nízke úročenie, a tak celkové úverové 
zaťaženie klesne. 
     Bez ohľadu na to, aké pôžičky splácame, výška splátok musí 
byť úmerná výške príjmov. Ak by bolo úverové zaťaženie príliš 
vysoké, mohlo by sa stať, že v prípade dočasnej straty zamest-
nania alebo dlhšej práceneschopnosti by rodina nemala do-
statok prostriedkov na splátky. Pre takéto prípady je vhodné 
vytvoriť si finančnú rezervu vo výške niekoľkomesačných 
nákladov. V optimálnom prípade sa celkové úverové zaťaže-
nie pohybuje približne na úrovni jednej tretiny rodinných 
príjmov.
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ/ZO ŠKOLY
Optimalizácia finančných produktov 
     Peniaze strácame aj pri nesprávne zvolených finančných 
produktoch. Napríklad na bežných účtoch by sme peniaze ne-
mali držať dlhodobo, lebo prichádzame o potenciálny výnos.. 
Na iných produktoch, napríklad na sporiacich účtoch bez 
výpovednej lehoty alebo na termínovaných vkladoch môžu 
zarobiť mnohonásobne viac. Ak peniaze nebudeme potre-
bovať dlhšiu dobu - niekoľko rokov - môžeme ich investovať. 
Naopak, ak je pravdepodobné, že môžeme peniaze potrebovať 
predčasne, nemá význam ukladať ich na termínované vkla-
dy, pretože za predčasný výber sa účtuje sankcia. Tu môžeme 
využiť sporiace účty bez viazanosti. 
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     Zbytočne míňame peniaze na finančné a poistné pro-
dukty, ktoré nie sú efektívne. To znamená poistné produkty, 
ktoré nezaisťujú potrebnú ochranu alebo sú príliš drahé. Tak-
tiež zbytočne platíme za poistnú ochranu, ktorú je výhod-
nejšie riešiť iným spôsobom, napríklad finančnou rezervou. 
Sporiace produkty, ktoré sú z pohľadu výnosov a nákladov 
neefektívne, treba prepracovať, prípadne nahradiť novými.
     V čase dočasných finančných problémov je dôležité 
nepodľahnúť pokušeniu zrušiť dlhodobé finančné alebo 
poistné produkty, nakoľko by to pre klienta mohlo síce prin-
iesť momentálnu úsporu nákladov, ale v dlhodobom hori-
zonte by to bola strata naakumulovaných peňazí.

                                      Zdroj: www.finweb.hnonline.sk
                                         Spracovala: Ing. Michaela Farkašovská
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