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Súťaž
RR vyhlasuje súťaž o sladkú odmenu.
Ak po Veľkej noci do nedele 23.4.2017 pošleš 
na adresu: duffekova.helena@gmail.com 
v podobe krátkeho príspevku svoje dojmy z 
prežitia velkonočných sviatkov, neminie ťa slad-
ká odmena.

Úvodník
   Vždy keď začínam písať nejaký článok, tak 
dopredu viem, čo napíšem. Ale teraz to tak ani 
zďaleka nie je. 
    Cítim sa zvláštne, pretože je to môj pos-
ledný článok v tomto časopise. Pamätám si 
na svoje začiatky, kedy som sa bála, či bude vô-
bec niekto čítať môj článok a či ho vôbec píšem 
správne. 
     Môj prvý zážitok s písaním bol na Štúro-
vom pere, kedy som zistila, že písanie má niečo 
do seba a môžem ním ovplyvniť ľudí. 
     Tak ako každá vec, aj písanie článkov má svo-
je výhody a nevýhody, v tomto prípade by 
som povedala viac kladov ako záporov. Umožni-
lo mi napísať o tom, čo ma baví, čo pokladám za 
dôležité a aký je môj názor. Názory sú totižto v 
dnešnej dobe veľmi vzácne. 
  V písaní ide, samozrejme, aj o všeobecný 
rozhľad a to je veľmi individuálne a nadobúda 
sa to samostatne. Takže, ak máte nejakú záľubu, 
snažte sa ju rozvinúť, určite vám neskôr prinesie 
ovocie. 
    V našom časopise sa ako obvykle dozviete 
veľa nových informácií a čo to nové sa naučíte. 
Pevne verím, že informácie, ktoré sa nachádzajú 
v časopise, využijete dostatočne dobre. 
  Prajem vám ešte úspešné ukončenie 
školského roka a zároveň prajem našej Alejke, 
aby stále kvitla! 

                                   Michell
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ČO UŽ VIEME

Veľká noc

  Veľkonočné sviatky alebo Pascha (novogr. 
πάσχα – pascha, z hebr.  - pesach) je 
najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pri-
padá na marec alebo apríl.
    Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕt-
vychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista 
po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci 
a ich interpretácia úzko súvisia s významným 
židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi zhru-
ba v rovnakej dobe. V prostredí gréckokatolíckej 
a pravoslávnej cirkvi sa pre tento sviatok použí-
va takmer výlučne názov Pascha.
   Kresťanské oslavy Veľkej noci sa v Novom 
zákone nespomínajú, najstarším 
svedectvom o Veľkej noci je homília O Pasche 
Melitona Sardského z 2. storočia. Oslavy Veľkej 
noci sa teda v cirkvi objavili veľmi skoro.
   Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba 
hľadať v časoch židovského otroctva v starove-
kom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť 
svojich izraelských otrokov, a preto Boh 
trestal krajinu desiatimi ranami. Až po pos-
lednej z nich, keď zomreli všetky prvorodené 
egyptské deti, faraón prepustil zotročených ľudí. 
Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí krvou 
baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti 
ich obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša 
Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od 
večného zatratenia. 

Nenáboženské veľkonočné tradície 
     Podobne ako mnoho iných kresťanských 
sviatkov, aj Veľká noc sa preniesla aj mimo 
cirkvi. Už od jej vzniku je to čas osláv a ve-
selia. Dnes je aj komerčne dôležitá, pretože 
sa na ňu viaže veľa zvykov, ktorých uskutočne-
nie si vyžaduje nejaké úsilie prípadne nákup. 
Predávajú sa napríklad veľkonočné pohľadnice, 
ozdoby alebo sladkosti v podobe veľkonočných 
vajíčok, barančekov alebo zajačikov. 
     Na Veľkonočný pondelok je prastarou 
tradíciou hodovanie, polievanie a korbáč. 
Od rána muži a chlapci chodia po 
domácnostiach svojich známych a polievajú ale-
bo korbáčujú ženy a dievčatá ručne vyrobeným 
korbáčom z vŕbového prútia. Korbáč je spletený 
z ôsmich, dvanástich alebo až dvadsiatich šty-
roch prútov a je zvyčajne od pol do dvoch 
metrov dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou a 
farebnými stužkami. Podľa tradície muži pri ho-
dovaní prednesú koledy. Či sa najprv korbáčuje 
alebo polieva a potom spievajú či recitujú kole-
dy, záleží na situácii. Aj keď korbáčovanie môže 
byť bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je ich 
cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je korbáč symbol-
om záujmu mužov o ženy. Nenavštívené 
dievčatá sa môžu dokonca cítiť urazené. 
Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mužovi 
farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a odpus-
tenia. Treba spomenúť, že zvyčajne sa používa 
iba jedna metóda. Na strednom a západnom 
Slovensku väčšinou korbáčovanie a na 
východe polievanie. 
Veľkonočné symboly
baránok, kríž, oheň, sviečka, zajačik, korbáč 
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ČO UŽ VIEME

       Ozdobovanie veľkonočných 
kraslíc trochu inak

    Ozdobovanie veľkonočných kraslíc patrí k 
obľúbeným činnostiam, ktoré robieval azda 
každý. Ak obľubujete ozdobovanie svojej 
domácnosti a baví vás si sem-tam niečo vyrobiť, 
tak potom tu pre vás mám jeden netradičný, no 
jednoduchý tip na ozdobenie vášho príbytku. 
Výsledkom je efektné dúhové, jednofarebné, 
bláznivo pestré alebo jednofarebne elegantné 
vajíčko – všetko závisí iba od materiálu, ktorý 
použijete a vašej fantázii, ktorá sa môže veselo 
vyblázniť.

Materiál a postup
Budete potrebovať iba vajíčka, lepidlo, 
nožnice a bavlnku.

Kostru vajíčka môže tvoriť vyfúknutá škrupin-
ka, ale väčšiu istotu budete mať pri držaní plas-
tového alebo polystyrénového polotovaru. 
Lepidlo si vyberte také, ktoré po zaschnutí 
spriesvitnie, pretože bavlnky sa krútia a určite 
budú viditeľné kúsky lepidla. Ak by boli 
napríklad žlté, výsledok by nevyzeral dobre. 
Namiesto bavlniek na vyšívanie môžete použiť 
aj špagáty, vlnu, ozdobné šnúrky alebo tenké 
čipky. Začnite na vrchole vajíčka, na ktorý na-
nesiete trochu lepidla. Počkajte, kým sa koniec 
bavlnky dobre prichytí a potom začnite ob-
motávať. Nenatrite lepidlom celé vajíčko, vždy 
iba približne centimeter po obvode.

5Alexandra



ZAUJÍMAVOSTI

Moderná komunikácia
    V tomto článku vám chcem povedať vlastný 
názor na moderné trávenie času s našimi 
priateľmi, odkedy máme všetci najnovšie tech-
nológie vo vreckách. Drvivá väčšina z náš už má 
vlastný smartphone, a tak vám chcem povedať, 
ako vidím vaše trávenie času s priateľmi ja. Ne-
hovorím, že so mnou máte súhlasiť, vy si 
vytvorte už svoj vlastný názor.  
    V dnešnej dobe sú ľudia zahľadení každým 
dňom viac a viac do svojich mobilných telefónov 
v autobuse, v škole, pri rodine, na stretnutiach s 
priateľmi. 
    Ale čo tým vlastne získajú? Prvá vec, ktorú 
by vám každý človek povedal, je, že môžem jed-
noduchšie komunikovať s ľuďmi, s ktorými by 
to bežne nešlo tak rýchlo. Je to síce pravda, ale 
nestrácame takouto komunikáciou naozaj nič? 
     V dnešnej dobe nestrácame vlastne nič, ľudia 
sa nedokážu rozprávať, nieto ešte tráviť spolu 
čas. Keď vôbec vylezieme z našich príbytkov, 
kde máme všetko, veď wi-fi, plná chladnička a 
posteľ nám k životu stačí. 
     Napríklad káva v kaviarni. Samozrejme, 
ideme tam s našimi „priateľmi“, ale dôležitejšie 
ako sa s nimi porozprávať, je pre nás kaviareň 
s wi-fi pripojením, poprípade dobrý signál, veď 
kto v dnešnej dobe nemá internet v mobile. 

     Komunikácia na verejnosti je v dnešnej 
dobe tak ojedinelé, že keď sa s niekým rozprá-
vate v autobuse, všetci váš rozhovor počúvajú. 
    Ďalší príklad je chodenie na koncerty s 
priateľmi. Prečo si nedokážeme vypočuť dobrú 
hudbu a zatancovať si, ale radšej dávame na 
snapchat, instagram a kto vie kam všade fotky a 
videá ako perfektne tu je. Prečo máme potrebu, 
aby nám všetci závideli, ako trávime náš voľný 
čas, keď si to vlastne my ani neužijeme. A potom 
sa zamyslite nad tým, aké to je príjemné, keď si 
niekto ide vypočuť dobrú hudbu a 
namiesto toho, aby videl na pódium, má pred 
tvárou obrovskú žiariacu obrazovku. 
    Vážne získavame toľko slobody a nových kon-
taktov, že nám to stojí za prežívanie života
namiesto jeho žitia? 
     Život máme iba jeden, tak sa ho snažme prežiť 
čo najaktívnejšie tak, aby keď raz budeme 
umierať, mali sme sa za čím obzrieť a povedať si, 
že náš život stál za to. Je to náš život a nie život 
určený pre iných ľudí, aby nám závideli. 
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Simulácia Marsu alebo ako 
prežiť s vedcami pod jednou 

strechou 
     O tom, že Slováci sú úspešní aj za hranicami 
našej krajiny, vieme veľmi dobre. Jednu takúto 
úspešnú vedkyňu by som vám chcela pred-
staviť.  
     Už ako malá chcela byť astronautka, ale 
keďže dostať sa na túto prestížnu pozíciu je 
ťažké, začala študovať planetárne vedy v UK a 
neskôr začala so štúdiom so zameraním na 
astrobiológiu. Svoj doktorát absolvovala v UK 
na tému extrémofily, čo sú žijúce organizmy v 
extrémnych podmienkach na severnom, južnom 
póle alebo možno aj na Marse. 
     Keďže svoje štúdium ukončila, vrátila sa späť 
na Slovensko. Tu dopomohla k tomu, aby sme aj 
my mali SOSU čo je Slovenská organizácia 
pre vesmírne aktivity. Čiže, môžeme pove-
dať alebo fakticky tvrdiť, že Slovensko je plno-
hodnotne zapojené do rôznych vesmírnych ak-
tivít prostredníctom tejto organizácie. 
     Už viete o kom hovorím? Ešte stále nie? Keďže 
sa táto vedkyňa zaoberá extrémofilmy, ktoré 
pravdepodobne žijú aj na Marse, jeden simulo-
vaný pobyt už absolvovala. 

     Lenže začiatkom októbra sa objavila kauza, 
že Rusi zatajujú isté informácie ohľadom Mar-
su. Tu nastal čas na konferenciu, ktorá sa konala 
v Mexiku a tam sa rozhodlo o tom, že prebehne 
ďalšia simulácia Marsu. 
    Čo to znamená? No skrátka to, že sa vyšle istý 
počet vedcov z rôznych krajín, každý z týchto 
vedcov dostane istú úlohu, ktorú musí počas 
simulácie plniť, samozrejme, má to háčik. Vedci 
sú tam úplne odrezaní od sveta a zvyčajne to tak 
býva, že sa aj pohádajú, ale to sa stáva naozaj 
len zriedkakedy. V týchto podmienkach mu-
sia vydržať určitú dobu a medzitým pracovať aj 
na svojej úlohe. Je to dosť náročné, i keď je to 
len simulácia, ale predstavte si, že je to naozaj, 
že ste naozaj na Marse, na míle ďaleko od Zeme. 
     A táto naša slovenská vedkyňa Michae-
la Musilová sa takejto simulácie zúčastnila 
niekedy v januári. Bola dokonca vedúcou celej 
expedície a medzičasom sa stihla vrátiť na 
Slovensko a my sa môžeme pýšiť tým, že máme 
„marsonautku“. 

7MichellNevyspytateľná



ZAUJÍMAVOSTI

TOP - miesta
     Ako aj v predošlých vydaniach nášho časo-
pisu, aj v tomto čísle nás neminie rubrika TOP, 
tentokrát s témou „miesta“. Ako z názvu vyplý-
va, poradím vám 3 najlepšie miesta v Koši-
ciach, podľa môjho názoru, ktoré určite stoja za 
navštívenie, najmä ak vás vaša peňaženka ďalej 
„nepustí“ alebo neviete, ako stráviť slnečný deň 
vonku s kamarátmi.

TOP 3 – Kasárne Kulturpark
Adresa: Kukučínova 2

   Podrobnosti: Kasárne Kulturpark – pre 
niekoho faux pas, pre niekoho miesto s neod-
mysliteľnými spomienkami – inak označovaný 
aj ako KK, je kultúrno-spoločenský objekt, v 
ktorom sa konajú rôzne akcie, či už spoločenské, 
alebo kultúrne. Okrem rôznych múzeí, divadiel, 
výstav a kaviarní si môžete vychutnať aj oddych 
v areáli pred budovou Kulturparku, či už 
oddychovaním na lavičke, vykonávaním rôznych 
športov, alebo spoznávaním iných. V skratke – 
každý si tu nájde svoje. Miesto je neskutočne 
inšpiratívne, kultúrne a vlastne zadarmo – až 
na pár vstupov na výstavy a nejaké tie kávičky. 
Zájdite sem určite s väčšou partiou kamarátov 
alebo poprípade, ak si chcete oddýchnuť, 
zrelaxovať alebo ak postrádate nejakú tú múzu.

TOP 2 – Tabačka Kulturfabrik
Adresa: Gorkého 2

    Podrobnosti: Tabačka Kulturfabrik je mie-
sto konania väčšiny koncertov v Košiciach a ich 
širšom okolí. Či už ide o menej známe skupiny, 
alebo viac známych interpretov, koncertov je 
tu neúrekom tak ako aj zábavy, premietania 
netradičných filmov alebo výstav, prednášok 
a veľa podobných neočakávaných akcií. Určite 
odporúčam zájsť do Tabačky už len z toho dôvo-
du, že budova je zastaralá, no stále 
moderná tak duchom ako aj architektúrou v 
jej vnútri. Okrem bohatého kultúrneho vyžitia aj 
určite zrelaxujete a pokecáte so svojou partiou. 

TOP 1 – Mestký park
Adresa: pri Staničnom námestí

   Podrobnosti: Mestský park? Áno. Srdce 
mesta zdobí okrem krásnej Hlavnej aj spred 
troch rokov zrenovovaný mestský park. V parku 
je mnoho aktivít, najmä cez letný čas, kedy si s 
kamarátmi pokecáte najlepšie, ako ste kedy uro-
bili. Oddychové zóny pri jazierkach, 
cvičiace zóny, pre mladších mnohé detské at-
rakcie a mnoho, mnoho ďalšieho, nehovoriac o 
pokojnej atmosfére s množstvom krásnej príro-
dy. Je to miesto vhodné aj pre vášnivých ro-
mantikov alebo športovo aktívnych ľudí. Určite 
odporúčam navštíviť každému, kto má záujem 
už len o nejaký ten spoločenský kontakt alebo 
rôznorodý kontakt s prírodou.

    Z tejto rubriky je to snáď už všetko. Prajem 
príjemné strávené večery a mnoho, mnoho 
zábavy a oddychu. 
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KDE BOLO, TAM BOLO...

Výlet do tepla

     Madeira, Portugalsko

  Súostrovie Madeira je vyhľadávanou des-
tináciou hlavne vďaka jeho prekrásnej prírode 
s pestrofarebnými kvetmi. Vďaka nim sú tieto 
tropické ostrovy označované aj ako ostrovy 
večnej jari.

  Okrem turistiky a dovolenky na horách si 
môžete užiť oddych na piesočnatých plážach. 
Dôvodom, prečo je súostrovie čím ďalej tým 
viac vyhľadávané, je aj bohatý podmorský život 
a množstvo morských živočíchov ako chobotnice 
či sépie a úhory. Súostrovie je teda navštevo-
vané aj na šnorchlovanie a potápanie.

     Čierna Hora
 
     Jedna z najmenších krajín Európy je skôr zná-
ma ako bývala súčasť Juhoslávie a nie ako dovo-
lenková destinácia. Hoci je to pomerne hornatá 
krajina, patrí k tým najteplejším v Európe.
    Turistov sem lákajú hory, jazerá, história 
nielen mesto Budva, ale aj letoviská s výbornými 
službami a nádhernými piesočnatými plážami 
obmývanými tyrkysovým morom. Výhodou je aj 
jej poloha.  Ponúka aj možnosť vyrážať na výlety 
do okolitých krajín, napríklad do Albánska.

     Omán

     Jeden z posledných sultanátov vo svete 
láka nielen púštnymi dunami púšte Wahiba. 
Exotická, bohatá a údajne najkrajšia spomedzi 
arabských krajín sa turistom výraznejšie otvor-
ila až v posledných rokoch, no má čo ponúknuť.
    Nie sú tu len pláže, bohatá história a zau-
jímavá arabská architektúra, ale aj luxusné 
pláže. Omán je bohatý na aktivity, hlavne tie 
v mori. Medzi najvyhľadavanejšie aktivity patrí 
potápanie, šnorchlovanie, plávanie s delfínmi 
alebo korytnačkami a mnohé ďalšie. Na pobreží 
Ras Al- Jinz sú najkrajšie ománske pláže.

    Jar už klope na dvere a s ňou sa pomaly, ale isto blíži leto a mnohí sa začínajú zamýšľať, kam 
vyrazia na dovolenku tento rok. Preto vám v dnešnom článku ukážem niekoľko trošku 
netradič0ných destinácii, kam sa môžete vydať a zažiť tú najlepšiu dovolenku.

9Averzia



KDE BOLO TAM BOLO...

Čo navštíviť na Santoríni
    Školský rok sa nám už pred nejakým časom 
preklopil do druhej polovice a (veľmi) po-
maličky sa chýli ku koncu. Mnohí z vás, možno 
už aj s rodičmi, určite začali rozmýšľať, čo robiť 
s dvoma mesiacmi prázdnin a ako stráviť 
tento čas voľna. Myslím si, že slovo „dovolen-
ka“ pri tejto debate padlo niekoľkokrát. No kam 
by sme sa teda mali vybrať? Dobrou voľbou je 
určite grécky ostrov Santoríni. Ja som túto 
destináciu navštívila minulé prázdniny a rada by 
som vám predstavila tie najlepšie miesta, ktoré 
by ste na tomto ostrove mohli navštíviť.

     Mestá Oia a Fira 
    Možno ste už niekedy videli fotku krásneho 
západu Slnka, trblietajúceho sa mora a 
množstva bielych domov. Romantické, však? 
Ak niečo také chcete uvidieť aj naživo, určite 
navštívte mesto Oia. Je síce menšie a skôr kla-
sifikované ako dedina, no za ten zážitok to stojí.
Mesto Fira je hlavné mesto ostrova. Okrem 
typických bielych kaplniek s modrými kupolami 
sa tam nachádzajú aj rôzne šperkárstva s hand-
made doplnkami či reštaurácie a iné obchody 
so suvenírmi. Musím podotknúť, že strava na 
celom ostrove je naozaj vynikajúca. Ak chcete 
stráviť deň nakupovaním a zároveň i oddycho-
vaním, určite si spravte výlet práve do Firy. 

     Pláže Vlichada a Perissa 
   Pozor! Pláže na Santoríni sú z veľkej časti ka-
mienkové. I tie, ktoré sú z väčšiny pieskové, 
majú breh mora pokrytý drobným štrkom. Pláž 
Vlichada je jedna z menších a celý deň je tam 
veľký pokoj a pohoda. No myslím si, že o Perrise 
môžeme povedať, že je to najobľúbenejšia pláž 
na ostrove - vynikajúce miesto pre celodennú 
zábavu. 

Hudba hrá, ľudia sa bavia a okolo celého územia 
sa nachádzajú rôzne reštaurácie a bary zarába-
júce na turistoch vďaka svojim predraženým 
produktom. Tak či onak, stačí si vybrať, či sa 
chcete poriadne vyzabávať, alebo si oddýchnuť. 
Akokoľvek sa rozhodnete, pláže od seba nie sú 
ďaleko.

    Santorini Arts Factory / Tomato Indus-
trial Museum 
     Na Santoríni sa kedysi paradajky spra-
covávali tak dobre, že sa tieto výrobky predávali 
nielen v celom Grécku, ale aj vo viacerých štátoch 
Európy. To, ako sa to všetko uskutočňovalo, sa 
môžete dozvedieť v múzeu Tomato Industrial, 
ktoré sa nachádza vo Vlichade. Nachádza sa 
tam veľké množstvo strojov, o akých ste ani len 
nechyrovali a takisto si môžete pozrieť krátky 
film o histórii výroby paradajkových pretlakov. 
Celá prehliadka je veľmi zaujímavá a nezvyča-
jná a určite stojí za to, aby ste múzeum navštívi-
li. Podľa môjho názoru je toto múzeum naozaj 
jedinečné.

    Akrotíri 
      Akrotíti je miesto, ktoré je niekdajšou súčasťou 
Minojskej kultúry a centrom archeologických 
výskumov. Prečo, pýtate sa? Mesto je známe 
ako „Pompeje Egejského mora“ – budovy, 
kanalizáciu, nástenné maľby a dokonca aj pár 
kúskov nábytku sa podarilo zachovať pomocou 
vulkanického materiálu z vybuchnutej sopky. 
Predpokladá sa, že v 17. storočí pred naším le-
topočtom tam žilo okolo 30 000 obyvateľov, čo 
je na tú dobu naozaj celkom dosť. 
     Ak by ste teda zatúžili navštíviť poriadne 
staré mesto, na Santoríni máte príležitosť.

10

VLASTNÁ TVORBA

Únos
    Bol piatok 29.11.2016 8:00 hod. 21 – ročný 
Martin sa prebudil do bežného dňa na zvonenie 
budíka do práce. Pracoval ako brigádnik na re-
cepcii urgentného príjmu v nemocnici. „ Čože?! 
To snáď nie je pravda,“ kričal Martin, keď zistil, 
že nestíha. 
    Bleskovou rýchlosťou sa obliekol a ponáhľal 
sa na električku. Aj napriek rýchlemu behu Mar-
tin električku nestihol, a tak sa rozhodol ísť pešo 
tých 6 kilometrov, keďže ďalšia električka mu 
išla až o 27 minút.  
     Onedlho sa ocitol pred mladou slečnou v 
bielych šatách a ružovom klobúku. Zadíval sa na 
ňu a zistil, že je veľmi nervózna. Spozoroval, že 
spoza rohu vyšla biela dodávka a boli v nej muži 
v kuklách. Znervóznel až tak, že bol doslova 
paralyzovaný a takmer neschopný pohybu. Uvi-
del už len, že tú slečnu v prekrásnych šatách 
uniesli. Po krátkej chvíli sa spamätal a okamžite 
vytočil 158. 

    „Dobrý deň, tu je operačné stredisko štátnej 
polície, nadpráporčíčka Weissová. Čo sa stalo?“ 
ozvalo sa zo slúchadla. 
    „Dobrý deň, pomoc! Práve som sa stal sved-
kom ozbrojeného únosu mladej slečny v bielych 
šatách a ružovým klobúkom. Myslím, že ŠPZ 
auta bolo KS245FR. Som na Wollfskej 212,“ roz-
traseným hlasom hovoril Martin. 
     „Upokojte sa, na miesto vysielam pohotovost-
nú motorizovanú jednotku,“ pokojným hlasom 
hovorila nprap. Weissová. 
Onedlho na miesto činu dorazila hliadka v zlo-
žení npor. Alexandra Nováková a mjr. Juraj 
Olexa so psami. 
      „Čo sa stalo?“ pýtala sa npor. Nováková. „Pred 
chvíľou dodávka so značkou KS245FR unies-
la neznámu slečnu v bielych šatách a ružovým 
klobúkom. Mala asi 25 rokov, 180 cm a približne 
80 kilogramov,“ objasňoval situáciu Martin.
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 Policajná hliadka vyhlásila pátranie po 
neznámom páchateľovi a rozhodli sa zistiť 
totožnosť poškodenej. Na scénu prišli cvičení 
psi vyhľadať stopy. Pes zatiahol mjr. Olexa do 
kríkov, kde našli slúchadlo. 
     „Žiadame o krátkovlnné vybavenie AL (alter-
natívne laboratórium),“ hovorila do vysielačky 
npor. Nováková. 
     S AL-kom prišli por. Miroslav Azelár a ppor. 
Tomáš Lonta. Slúchadlo dali do zariadenia, 
ktoré vysielalo signál na opačné slúchadlo. Ako 
zázrakom prišli na to, že signál ide z opusteného 
skladu na Wolfreisstetovej 1539. 
     „Žiadam posily a povolenie k ozbrojenému 
zásahu na Wolfreisstetovej 1539,“ hlásil do 
vysielačky por. Miroslav Azelár. 
     „Povolené Hliadka 13,“ ozvalo sa z vysielačky. 
Všetci policajti aj s Martinom nasadli do auta a 
zapli sirény. Tesne pred miestom opusteného 
skladu prišli do konfrontácie s Hliadkou 15 v zlo-
žení kpt. Sláva Dianová a stržm. Jozef Kramár. 
Spoločne teda prišli so zbraňami do skladu. 
Hneď za nimi dorazili profesionálne trénované 
zásahové jednotky a rozdelili sa. Npor. 
Alexandra Nováková prešla sklenenými dvera-
mi a odhalila všetkých maskovaných mužov s 
jednou slečnou v bielych šatách. 
     „Ste zatknutí,“ využila moment prekvapenia 
npor. Nováková a všetkých sa snažila zadržať. 
No najväčší hrdina Martin sa objavil a muža, 
ktorý bol na úteku, osobne spacifikoval. 

                                  

  „Čo sa stalo, slečna?“ vypočúvala ju npor. 
Nováková. 
    „Mala som nejaké dlhy, ktoré som nemohla  
splatiť, keďže mám ťažko chorého otca. Títo 
páni ma uniesli, aby od mojej rodiny získali pe-
niaze späť, ale predtým si to chceli poistiť jedom, 
ktorý mi už stihli pichnúť,“ s plačom rozprávala 
slečna. 
  „Potrebujeme rýchlu zdravotnú záchran-
nú službu!“ hlásil stržm. Jozef Kramár, ktorý 
medzitým stihol aj s ostatnými prísť a spoločne 
zatkli a predviedli na obvodné oddelenie 4 zlo-
čincov. Alexandra Nováková počkala aj s Mar-
tinom na príchod záchranárov. 
   „Keby nebolo teba, Martin, dopadlo by to 
oveľa horšie,“ hovorila Renáta (slečna v bielych 
šatách). Záchranári Renátu na mieste ošetrili a 
zaviedli jej do žily protijed. 
    Všetko sa nakoniec dobre skončilo vďaka po-
hotovosti Martina a statočnosti Alexandry Bar-
tošovej, ktorá bola povýšená na kapitánku a 
získala ocenenie za statočnosť. 
     Martinovi sa touto udalosťou natoľko zmenil 
život, že sa rozhodol ísť na policajnú akadémiu. 
Samozrejme, úspešne skončil a teraz v ulici-
ach spoločne strážia poriadok Hliadka 14 v 
zložení stržm. Martin Popélik a kpt. Alexandra 
Nováková.
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Exkursion nach Berlin
Im Dezember sind wir nach Berlin gefahren .  
Das Ziel war, die Hauptstadt Deutschlands ken-
nenzulernen. Die Fahrt nach Berlin dauerte sehr 
lange. Zuerst sind wir mit dem Zug fünf Stund-
en gefahren und dann sind wir 45 Minuten gefl-
ogen.  An diesem Abend, am 16. Dezembrer, um 
18 Uhr sind wir in Berlin in einem Wohnheim 
angekommen, wo wir untergebracht waren.

Am nächsten Tag haben wir die Möglichkeit  
gehabt,  Sehenswürdigkeiten  von Berlin zu be-
sichtigen. Auf dem Alexanderplatz steht der 365 
m hohe Fernsehturm, der einen wunderbaren 
Ausblick über die Stadt anbietet. Ich fand auch 
die Weltzeituhr sehr interessant. Zu den wichtig-
sten Orten, die wir besuchten, gehören noch das 
Rote Rathaus, Museuminsel, Berliner Dom, die 
berühmte Stra3e unter den Linden, Neue Wa-
che, die Humboldt Universität, die Staatsoper 
und natürlich das Brandenburger Tor.

Berlin hat aber noch viel mehr anzubieten. 
Gro3e Einkaufszentren, z.B. KaDeWe, oder 
auch historische Gedenkstätte, wie die Gedächt-
nisskirche, die Siegessäule und der Reichstag, 
wo das Parlament tagt.

Am letzten Tag sind wir noch nach Potsdam ge-
fahren. Hier  haben wir im Park Sanssouci einen 
Spaziergang gemacht, das Chinesische Haus be-
sucht und am Abend sind wir wieder nach  Bra-
tisalava geflogen.

Für unsere wundervolle Erlebnisse  danken wir 
unseren Betreuern  Frau Nachtmannová und 
Herrn Dzugas.

13Matej Dominika



RECEPTY

Recepty
POPCORN S PRÍCHUŤOU 
ARAŠIDOVÉHO MASLA

Potrebujeme:
•  balenie slaného popcornu
•  PL trstinového cukru (voliteľné)
•  1 PL arašidového masla
•  štipku škorice

Postup prípravy:
1.    Vrecúško s popcornom vložíme na pol minúty 
do mikrovlnnej rúry. 
2. Potom kukuričky z balenia vysypeme do 
misky (vrecúško nevyhadzujeme) a primiešame 
cukor, škoricu a arašidové maslo.
3.  Zmes dáme späť do obalu, časť s otvorom 
párkrát preložíme, aby sa obal neotváral, a 
vložíme opäť do mikrovlnnej rúry na 3-4 minúty. 

DOMÁCA ŠKORICOVÁ 
ZMRZLINA

Potrebujeme:
•  1 a 1/2 banánu nakrájaného na kolieska 
zmrazeného
•    3 lyžice kondenzovaného mlieka
•    1/2 lyžičky mletej škorice

Postup prípravy:
1.   Zmrazené banánové kolieska rozmixujte, 
kým nemajú konzistenciu hladkého zmrzli-
nového krému.
2.   Pridajte kondenzované mlieko a škoricu, 
kým sa všetko nespojí do hladkého krému. 
3.      Dajte do mrazničky, kým krém nestuhne. 
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Pozitívne účinky hudby
       Keď príde víkend  alebo konečne voľný deň, 
aj vy si určite pustíte nejakú vašu obľúbenú 
pesničku a trochu relaxujete. Dokonca možno 
zájdete na nejakú party.
   Niet pochýb o tom, že počúvanie vašej 
obľúbenej pesničky vás môže okamžite dostať 
do dobrej nálady. 
     Ale vedci zisťujú, že hudba pre vás môže uro-
biť oveľa viac, ako len zdvihnúť vašu náladu. 
Výskum ukazuje, že má celý rad priaznivých 
účinkov na zdravie. 
     Nedávny prieskum Mind (charita mentálne-
ho zdravia)  zistil, že po konzultácii  bola pacien-
tom najužitočnejšia skupinová terapia umením 
alebo hudbou.

Chronická bolesť chrbta
       Keď hrajú pomalé rytmy, náš krvný tlak a 
tep spomalia. To nám pomáha dýchať pomalšie, 
čo znižuje svalové napätie v krku, ramenách, 
bruchu a chrbte. A vedci hovoria, že okrem 
fyzického napätia hudba taktiež znižuje psy-
chické napätie v mysli. Inými slovami, keď 
počúvame hudbu, predchádzame tým bolestiam 
chrbta alebo ich taktiež znižujeme.

Efektívnejšie cvičenie
    Odborníci tvrdia, že počúvanie hudby počas   
cvičenia vám pomôže niekoľkými spôsobmi. 
Môže to zlepšiť vašu vytrvalosť, zlepšiť nála-
du, ale aj rozptýliť  od akéhokoľvek nepohodlia 
počas cvičenia.

     Štúdie ukazujú, že počúvanie hudby uvoľňu-
je endorfíny – naše prirodzené hormóny „do-
brého pocitu“, ktoré zdvihnú náladu a dajú nám 
motiváciu na pokračovanie v cvičení.
   Aký typ hudby je najlepší? Najlepší druh 
hudby pre cvičenie je  vysoko energická alebo 
tanečná hudba.

Strata pamäti
     Pre mnohých ľudí, ktorí trpia stratou pamäti 
vo svojom rodnom jazyku, nemá žiaden zmysel. 
Hudba môže pomôcť pacientom spomenúť si na 
melódiu alebo slová a dostať sa do kontaktu s 
ich históriou. Dôvodom je, že časť mozgu, ktorá 
spracováva hudbu, sa nachádza hneď vedľa čas-
ti s pamäťou.
     Odborníci z Nórska porovnávali účinky 
živej, nahranej a žiadnej hudby na troch rôznych 
skupinách ľudí, ktorí trpia post traumatickou 
amnéziou (strata pamäti).  
    Výsledky ukázali, že keď pacienti počúvali 
živú alebo nahranú hudbu, dve tretiny z nich 
ukázali výrazne znížené príznaky úzkosti a lep-
šiu orientáciu, v porovnaní so skupinou, ktorá 
nepočúvala hudbu.
      Aký typ hudby je najlepší?  Výskum 
ukázal, že hudba podľa svojho výberu je 
najefektívnejšia.
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Nemýľte si kreditnú kartu 
s debetnou!

   Platobná karta – pohodlný nástroj bezhoto-
vostného platobného styku
  Používanie bankových platobných kariet v 
súčasnosti na Slovensku zaznamenáva rastú-
ci trend. Platobné karty, či už debetné alebo 
kreditné, sa stali moderným prostriedkom, 
ktorý denne používa čoraz viac ľudí. Dôvodom 
je najmä fakt, že predstavujú pohodlný a 
relatívne bezpečný nástroj bezhotovostného 
platobného styku. Umožnia vám prístup k fi-
nančným prostriedkom prostredníctvom ban-
komatov, bezhotovostné platby na rôznych 
obchodných miestach prostredníctvom platob-
ných terminálov a uskutočňovanie finančných 
transakcií cez internetové portály.
    Aký je rozdiel medzi debetnou a kredit-
nou kartou?

    Ako vidíme, rozdielov medzi debetnou a 
kreditnou platobnou kartou je hneď niekoľko. 
Základný rozdiel však spočíva v tom, odkiaľ 
použité prostriedky pochádzajú. V prípade 
debetnej platobnej karty ide o vaše vlastné pe-
niaze a kreditná karta vám, naopak, poskytne 
nie vaše peniaze, ale prostriedky banky. Kým 
debetná platobná karta je súčasťou takmer 
každého bežného účtu, kreditná karta naberá na 
svojej popularite tým, že jednoduchým zdrojom 
peňažných prostriedkov.

16 Ing. Michaela Farkašovská

ZO ŠKOLY

Valentín
     Už od nepamäti funguje na našej škole žiacka 
rada. Jej aktivity si môžete najčastejšie všimnúť 
na začiatku roka, kedy organizujeme Imatri-
kuláciu alebo na konci, kedy zas Noc v škole. 
      No my nespíme ani počas roka, a preto sme 
si pre vás pripravili aj tento raz Valentínsku 
poštu. Vaše listy, odkazy či  darčeky ste mohli 
zaniesť k pánovi profesorovi Dziakovi do kabi-
netu, ktoré sme následne počas 4. a 5. vyučova-
cej hodiny poroznášali.

    Okrem vašej pošty naše pôvabné valentín-
ske víly roznášali aj sladké odmeny študentom 
i učiteľom, ktorí si v tento deň obliekli niečo 
červené či ružové.  Počítalo sa aj spodné prádlo, 
pravdaže, ak sa ho dotyčný nebál ukázať. 
     Tento rok sme prišli aj s nápadom Valentín-
skej steny, ktorá sa nachádzala vedľa vrátnice. 
Mohli ste tam zanechať anonymný lístoček 
s prianím či krátkou básničkou. Veľmi nás po-
tešilo, keď sme videli vašu aktivitu. 
      V mene žiackej rady vám ďakujeme a tešíme 
sa na vás pri najbližšej akcii, čo bude Noc 
v škole.  

17Lívia



UMENIE

Ana Hell
  Ana Hell je španielskou fotografkou, ktorá 
už od mala videla veci inak ako ostatní. Jej fo-
tografie odhaľujú jej vášeň pre absurdné a sur-
realistické situácie, ktoré sú súčasťou každoden-
ného života, no ostávajú nepovšimnuté. Pri jej 
tvorbe sa určite každý z nás pousmeje nad tým, 
ako ďaleko dokáže naša predstavivosť zájsť. Ako 
fotografka sa snaží v normálnych situáciách 
hľadať niečo nezvyčajné, malý detail, ktorý však 
zmení všetko a vytvorí celkom nový uhol pohľa-
du. Veľkou fascináciou sú pre ňu aj protiklady 
– strohosť reality vs. jej absurdita. 

    Projekt s názvom Secret Friends je jed-
nou z jej najznámejších prác. Vzniklo to úplnou 
náhodou, no bol to veľký úspech. Tento projekt 
stále pokračuje a jeho cieľom je vniesť trochu 
zábavy do rutiny bežného života. Pri tom tak-
mer doslovne ohýba realitu a vytvára novú di-
menziu v priestore bežných situácií. Táto séria 
fotografií dokumentuje mestá po celom sve-
te. Secret Friends je originálnou kombináciou 
medzi reálnym a surreálnym. V téme tohto pro-
jektu bol natočený  videoklip k piesni Seagulls 
On Bicycles od skupiny Canival Youth, ktorý im 
Ana pomohla vytvoriť.

19Soňa

UMENIE

Parkway Drive + Asking Alexan-
dria + Stick to your guns

   PARKWAY DRIVE je austrálska metal-
core-ová skupina zložená z 5 členov, ktorá 
vznikla v roku 2003, má na konte už 5 albumov 
a vystupovali v Bratislave 1. apríla.2017. 
   Účinkovali v Reffinery Gallery spolu s 
dalšími veľmi uznávanými kapelami ako ASK-
ING ALEXANDRIA, čo je anglická metal-
core-ová skupina z Yorku v North Yorkshire. 
     Bola založená v roku 2008 a vydali zatiaľ 4 
štúdiové albumy a STICK TO YOUR GUNS - 
americká hardcore-ová skupina, ktorá pochádza 
z Kalifornie. Založená bola v roku 2003 tak isto 
ako Parkway Drive a v súčasnej dobe ju tvorí 
pätica v zložení: Jesse Barnett, Josh James, 
Chris Rawson, Andrew Rose a George Schmitz. 
Zaujiímavosťou je, že zo súčasnej zostavy 
v kapele pôsobí len Jesse Barnett. 
    Kto má rád tento žáner hudby, určite 
nevynechal takýto skvelý koncert, aj keď sa ne-
konal v našom meste. Tento UNBREAKABLE 
TOUR EUROPE podporuje napríklad aj IM-
PERICON, takže sme sa mohli tešiť aj na veľmi 
slušné merch-e, ktoré boli v predaji na mieste. 

Parkway drive

Stick to your guns
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