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Oddýchnutí, opálení, vysmiati. Tak vyzerali všetci naši študenti, 
ktorí sa v pondelok 5. septembra 2011 pred desiatou dopoludnia zišli 
na chodbách našej školy. Členovia pedagogického zboru i nepeda-
gogickí zamestnanci už túto atmosféru prvého dňa mali za sebou, 
ale aj tak sa každý z nich vo vnútri duše tešil na tých svojich... A 
tak po štátnej hymne Slovenskej republiky, príhovoru pána riadi-
teľa RNDr. Jaroslava Mikitu, odovzdaní certifikátov City&Guilds 
a peknom programe, ktorý moderovala Klaudia Petrová z 2. A, do 
radov študentskej obce de jure vstúpili ďalší primáni, ktorých pod 
starostlivým dohľadom ich triednej profesorky Mgr. Ingrid Zako-
vičovej privítali patróni „staré pasty“ študenti kvinty. Medzi nami 
sú teda Martin Bučko, Kristína Cinová, Oliver Čakloš, Katarína 
Čižmárová, Jakub Gajdoš, Alexandra Homoľová, Christopher 
Kačur, Andrea Kasardová, Sylvia Kopčaková, Bibiána Moty-
ková, Natália Novoveská, Peter Rak, Patrik Sahajda, Sebastián 
Skirka, Terézia Vielekievičová a Oliver Žumar. 
Prvákov štvorročného gymnázia privítali ich noví triedni učitelia: za 
1. A pani profesorka Mgr. Ľubica Krajníková a za 1. B pán profesor 
Mgr. Róbert Hecko. Pre úplnosť a z historických dôvodov prináša-
me aj ich zoznam. Do 1. A nastúpili Lucia Andrejková, Damián 
Babjár, Matej Bičej, Peter Bodnár, Štefánia Bučková, Karin 
Danková, Stanislava Ferencová, Tomáš Gima, Patrik Mikita, 
Ján Murdzik, Štefánia Mydlová, Adrián Palička, Eva Pališino-
vá, Dominika Peľáková, Ivana Reňaková, Alex Rusnák, Jaro-
slav Sagan, Daniel Schiefner, Kamil Smalík, Tatiana Sukeľová, 
Adela Šatníková, Jakub Šlepecký, Filip Špak, Matúš Štefančík, 
Dominika Ternová, Klára Timanová a Dominika Zakovičová. 
V laviciach 1. B budú sedieť Lenka Babjarčíková, Klára Bičejová, 
Maroš Bočkaj, Barbora Bujdošová, Andrea Ceperková, Simona 
Čengerová, Eva Ďurajková, Daniela Fakačová, Nikolas Homza, 
Monika Hudáková, Matúš Chalachan, Natália Jankaničová, 
Juraj Kasarda, Benjamín Korády, Dávid Kosť, Miroslava Mali-
nová, Marcela Mušinská, Matej Rudžík, Maroš Rusinko, Adrián 
Saloň, Daniel Soóš, Romana Šmilňáková, Patrik Štefánik, Klau-
dia Tabišová, Marko Dávid Vateha a Micheala Zápotocká. Zme-
ny nastali aj v radoch profesorov: koncom augusta do zaslúženého 
dôchodku po mnohých rokoch práce na našom gymnáziu odišiel pán 
profesor Albín Hričan. Na materskej dovolenke zostala pani profe-
sorka RNDr. Ľudmila Reiterová.
Po ukončení oficiálneho programu nasledovalo obligátne fotogra-
fovanie celých tried s očakávaním príjemného prežitia posledných 
hodín voľna. Ostávame vo viere, že každý z nás vykročil do školské-
ho roka 2011/2012 tou správnou nohou.

Ďalší školský rok pred nami

  Dnes je nemožné uskutočniteľné oveľa skôr ako možné!                                                                                              
                                                                                             (Kamil Peteraj)

Milí čitatelia,
 
do tvorby nášho časopisu 
Elán, ktorý držíte v ruke, 
nezasiahla žiadna hospodár-
ska kríza, ale jeho zmen-
šený formát je výsledkom 
rozhodnutia redakčnej rady 
– skupiny na všetko odhod-
lanej štvorky, ktorú tvoria 
študentky 1. B: Lenka Babjar-
číková, Barbora Bujdošová, 
Simona Čengerová a Miška 
Zápotocká. Externú pomoc 
však máme aj od viacerých 
spolupracovníkov. Ich mená 
sa budú stále objavovať pod 
ich príspevkami.
Rozhodli sme sa pre „á-päť-
kový formát“ kvôli tomu, aby 
sa náš i váš časopis mohol 
vmestiť do vrecka, aby sa 
ľahšie čítal pod lavicou i v 
autobuse. Chceme dať Elánu 
novú tvár. Možno je to na 
úkor veľkosti obrázkov a 
čitateľnosti textu, ale to už 
posúďte vy. Rok má štyri 
obdobia a pre každé z nich 
vydáme jedno číslo. Aj s 
titulnou fotografiou, ktorú 
nám pripraví Evka Ďurajková 
z 1. B.
Budeme veľmi rady, ak nám 
do ďalších čísel pošlete vaše 
nápady, návrhy, príspevky, 
fotografie, kresby – skrátka 
všetko, čo by obohatilo časo-
pis Elán. Píšte na redakčnú 
adresu casopis.elan@gmail.
com alebo si nás na faceboo-
ku pridajte medzi priateľov, 
aby sme mohli komunikovať 
aj takto.

Redakcia



To bola v poslednom čase často kladená otázka 
od starších spolužiakov i známych. Nuž, byť na 
gympli nie je žiadna prechádzka ružovou záhra-
dou.... Hoci aj my anketárky sme tu iba zopár 
týždňov, boli sme zvedavé na to, ako si tu naši 
spolužiaci zvykajú. Položili sme niektorým z 
nich tieto otázky:
1. Z ktorej školy si prišiel/prišla? 
2. Za ten mesiac, čo si tu, môžeš povedať, čo je 
lepšie a čo horšie na gymnáziu v porovnaní s 
tvojou školou?
3. Aké prekvapenie v škole bolo pre teba naj-
väčšie?
4. Ak by si mohol/mohla, zmenil/zmenila by si 
svoje rozhodnutie prísť tu, do našej školy?
5. Aká sa ti za ten čas stala zábavná alebo 
zaujímavá príhoda?

Klaudia Tabišová, 1. B - 1. Prišla som z II. ZŠ, 
zo športovej triedy. 2. Čo je lep-
šie a čo horšie? Keď sa nad tým 
zamyslím, prichádzam na to, že 
oproti ZŠ mám podstatne menej 
času na svoje záľuby. Ale to mi 
veľmi neprekáža. Skôr naopak. 

Myslím, že si všetci pomaly, no isto zvykáme. 
Od triedy cez profesorov končiac novými spo-
lužiakmi. Som maximálne spokojná. Dúfam a 
pevne verím, že to takto pôjde nasledujúce štyri 
roky. 3. Myslím, že nie je nič konkrétne, čo by 
ma prekvapilo. Ale prekvapila ma ústretovosť 
profesorov. Myslela som, že to bude horšie. 
4. Pár dní pred začiatkom školského roka som 
bola poriadne nervózna a váhala som. No teraz 
viem, že moje obavy boli zbytočné. 5. V triede 
zažívame rôzne zábavné situácie každý deň. No 
asi najväčším zážitkom bol nedávny uchaľak, na 
ktorý budeme všetci ešte veľmi dlho spomínať. 
Tretiaci, ďakujeme. Ďakujeme aj všetkým tým, 
ktorí sa podieľali na jeho organizácii.
Marko David Vateha, 1. B - 1. Prišiel som z 
III. ZŠ. 2. Lepšie na gymnáziu je asi riešenie 

žiackej knižky formou študentské-
ho preukazu. Naopak horšie je, že 
máme viac vyučovacích hodín ako 
na základnej škole, tým pádom 
ťažšie tašky. 3. Milé prekvapenie 
bolo to, že sme sa z bývalej triedy 

zišli v hojnom počte aj v tejto novej. 4. Určite 
nie. 5. Zatiaľ sa mi neprihodilo nič, čo by som 
takto vnímal.
Maroš Bočkai, 1. B - 1. Prišiel som z jednotky. 

2. Skoro všetko je na gymnáziu 
lepšie, akurát na mojej bývalej 
škole som sa nemusel až toľko 
učiť ako tu. Ale to je len malič-
kosť. 3. Určite spolužiaci. 4. Už 
keď som tu a páči sa mi tu, rád by 

som tu zostal. 5. ?
Eva Ďurajková, 1. B - 1. Som z prvej základ-

nej školy. 2. Na gymnáziu je lep-
šie. Páči sa mi spôsob učenia, aj 
trieda je podľa mňa oveľa lepšia. 
sme dobrý kolektív a už sa teším 
na ďalší pobyt v škole. 3. Gymná-
zium je ľahké, každý hovoril, že to 
bude náročné, ale nie je to také. 

4. Nie. 5. Nič také zaujímavé. Každý deň sa deje 
niečo vtipné, ale nič také mimoriadne.
Dominika Zakovičová, 1. A - 1. Som z tretej 

základnej školy. 2. Väčšie porcie 
obedov, horší učitelia... (prísnejší) 
3. Že chodím do triedy s mnohý-
mi ľuďmi, ktorých poznám. 4. 
Nezmenila by som svoje rozhod-
nutie. Veľmi sa mi tu páči a sú tu 

super ľudia. 5. Keď som išla domov, došla som 
domov až v papučiach. Doma som to zistila.
Jaroslav Sagan, 1. A - 1. Zo ZŠ na Konštantí-

novej ulici. 2. Myslím, že je to 
rovnaké. 3. Uchaľak. 4. Veľmi 
nie, ale rozmýšľal by som o kon-
zervatóriu. 5. Ešte ma zatiaľ nič 
také nestretlo.

 Držme palce!
Simona Čengerová
Foto: Lenka Babjarčíková

Tak čo, ako si zvykáte...? 

   Len tí, čo očakávajú neočakávané, nájdu neočakávane očakávané.                                                                                          
                                                                                                 (Baghavádgíta)



   Kým žiješ, uč sa. Nečakaj, aby staroba priniesla so sebou múdrosť.
                                                                                                            (Solón)

Červené montérky, vysoká chudá postava 
a pohľad, v ktorom sa zračí zodpovednosť. 
Odpovie nám na naše otázky?

1. Pán Vojček, vídavame vás pri príchode do ško-
ly každé ráno. Ako sa presne volá vaša funkcia?
Moje povolanie je školník-údržbár.
2. Niekoľko rokov u nás pracuje aj vaša pani 
manželka. Ako vnímate túto skutočnosť?
Nooo, zatiaľ je to ako kolega a kolegyňa. Nič viac.  

V práci vôbec nevnímam, že je to moja manžel-
ka. Doma je manželka, v robote je kolegyňa.
3. Čo robíte, keď nerobíte?
Pri dome je stále práce dosť. Mám doma aj 
záhradku a väčší pozemok na sadenie. Robotu si 
nájdem vždy, takže sa nikdy nenudím.
4. Ako vnímate študentov pred rokmi a tých 
terajších?
Neviem ako minulý rok, ale teraz môžem 
posúdiť, že som s vami spokojný rovnako ako 
s profesormi.  Veci opravujem po ľuďoch veľmi 
rád, veď predsa na to som tu, ale najviac ma hne-
vá búchanie dverami.
5. Kde ste vyrastali a ako ste prežili mladé 
roky?
Mladé roky som prežil v Brezničke a tam som 
aj vyrástol. Už tridsaťpäť rokov však bývam v 
Stropkove. Zvykol som si tu, ale myslím si, že 
tam bolo lepšie. Tak akosi veselšie. 
6. Ako ste sa zoznámili so svojou manželkou?
Neviem síce kde presne, ale s istotou môžem 
povedať, že na zábave. Sme spolu už (vzdychol 
si a z rešpektu k samému sebe s hrdosťou pove-
dal) tridsaťsedem rokov.
7. Čo by ste odkázali našim študentom?
Nooo, veľa šťastia, zdravia a pohody do učenia.

Ďakujeme za rozhovor.
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Popoludní 11. októbra nás v rámci kampa-
ne Študentská kvapka krvi opäť navštívil 
MUDr. Gabriel Kleban. Žiakov maturitných 
ročníkov oboznámil s významom darcov-
stva krvi, s problematikou odberu a s neza-
stupiteľnosťou krvi najmä zo zdravotného a 
biologického hľadiska. Ako zdôraznil, krv 
môže darovať každý zdravý človek od 18 
do 60 rokov vážiaci najmenej 50 kg, ktorý 
nepoužíva dlhodobo žiadne lieky, posled-
ných 12 me-siacov nebol operovaný, tetova-
ný a nepodstúpil žiadny piercing. Dnes krv 
potrebuje niekto cudzí, zajtra možno my...



   Pravdu prijíma človek chladne, lož však so zápalom. 
                                                                                                      (La Fontaine)

Vo štvrtok 27. októbra sme mali v škole také malé prekvapenie. Na druhej hodine časť našej 
triedy išla do klubovne na štvrtom poschodí. Tam nás už čakala sympatická pani Bicková z 
Pedagogicko-psychologického centra v Medzilaborciach, s ktorou sme mali asociačné hry 
spojené s hudbou na tému Hľadám svoje miesto na Zemi. Veľmi sme sa potešili. Vysvetlila 
nám, že každý z nás by mal mať nejaký čas na 
relaxáciu svojho tela i duše. Tak sme si po úvod-
ných slovách ľahli na mäkké zelené podložky 
a započúvali sa do príjemnej pomalej hudby. 
Hm, najprv sme sa usmievali, lebo to bolo 
niečo také nezvyčaj- né. No v tom tichu sa asi 
po desiatich minútach každý uvoľnil a možno 
polovička z nás si aj zdriemla. Cítila som, ako 
toto uvoľnenie pomá- halo usporiadať v mojej 
hlave prúd myšlienok, lebo som mala mať pred 
sebou ťažký deň. Tie ráno nahromadené stresy 
niekam pomaly mizli... Keď sa naša „seansa“ skončila, viacerí boli prekvapení, ako to napätie 
z očakávaného ťažkého dňa zmizlo.
Začal som to praktizovať aj doma. Zabezpečím si, aby bolo okolo mňa ticho, pustím si svoju 
obľúbenú hudbu a zahĺbim sa do vlastných úvah. Najradšej počúvam britskú speváčku Jessicu 
J. Vnímam texty piesní, lebo jej angličtina sa dobre počúva. Trvá to takú hodinku. Závisí to, 
pravdaže, od toho, aký ťažký deň som mala. Pravda, tento spôsob „resetovania“ môjho organiz-
mu nie je jediný. Chodievam aj von na kolieskové korčule alebo trávim čas s mladším bratom, 
čo je skôr adrenalínová činnosť. Jasné, takáto relaxácia, ktorú sme vtedy robili, je fajn a každé-
mi to odporúčam, keď si na ňu nájde čas. 
       Zuzana Čabrejová, 2. A

Aj tak sa dá premôcť stres.

Lienka pomoci je verejná zbierka Nadá-
cie Socia. Rozvíja a skvalitňuje sociálne 
služby pre seniorov a pomáha im, aby 
mohli čo najdlhšie žiť v prirodzenom 
prostredí svojho domova. Vyzbierané 
prostriedky sú investované do projektov 
opatrovateľskej starostlivosti pre odkáza-
ných, chorých a osamelých starých ľudí 
priamo v bydlisku. V októbri 2011 sa do 
verejnej zbierky zapojili aj žiačky našej 
školy Kamila Kimáková, Petra Putno-
ková, Martina Kimáková a Beáta Sido-
rová (všetky z 3.C). Aj vy môžete pri-
spieť prostredníctvom darcovskej SMS 
na číslo 877 príspevkom na číslo účtu 
2621828221/1100 vo výške 1 €.

LIENKA POMOCI



 Juraj býva v Bžanoch pri Domaši. Už niekoľko rokov sa spolu s otcom zaobe-
rá  zvláštnou činnosťou, ktorá sa medzi zasvätenými volá detektoring. Je to vyhľadávanie 
kovových predmetov ukrytých pod zemským povrchom, zamaskovaných trávou, zasypa-
ných hlinou či štrkom. Keďže sa Juraj intenzívne zaujíma o dejiny, ktoré by chcel aj neskôr 

študovať, a najmä o histó-
riu oboch svetových vojen, 
ktorých fronty prevalcova-
li aj Stropkov a jeho oko-
lie, zhromažďoval všetko, 
čo s nimi súvisí. Tak sa 
dali s otcom na terénne 
vyhľadávanie toho, čo po 
vojnovom besnení zosta-
lo. Používal na to prístroj 
zvaný detektor  kovových 
predmetov. Je to snímací 
prístroj, na konci ktorého 
je cievka vysielajúca elek-
tromagnetické žiarenie. 
Takéto mašinky používa-
jú napríklad aj  vodári  na 

zistenie priebehu potrubia, ktoré niekto zabudol nakresliť do mapy.  Pri zistení blízkosti 
akéhokoľvek kovového predmetu detektor vydá zvukový signál. Na rad prídu lopaty a 
opatrné odhrabávanie zeminy. Tak sa na svetlo dostalo mnoho zaujímavých a zberateľsky 
hodnotných predmetov. Prístroj našiel aj veci veľmi nebezpečné: nevybuchnuté míny, 
delostrelecké náboje, ručné a mínometné granáty. V tom prípade zavolali príslušníkov 
polície, ktorí sa postarali o ostatné. Iste aj táto skutočnosť zavážila k tomu, aby slovenský 
parlament vydal zákon č. 262/2011, ktorý s účinnosťou od 1. septembra 2011 zakazuje 
vykonávať takéto vyhľadávacie činnosti.  Vlastniť prístroje je však dovolené. 
 Obľúbenými miestami hľadania boli lesy na slovenskej strane duklianskeho 
priesmyku. Dukla bola po stáročia strategickým miestom Karpát. Kto mal pod kontrolou 
tento priesmyk, ovládal aj obchodné cesty z Poľska do Uhorska. V tamojších lesoch sa 
našlo najviac predmetov: prilby patriace príslušníkom všetkých bojujúcich armád, bodáky 
zvané bajonety, odznaky, vyznamenania, ale aj kovové misky, taniere a časti príborov, 
manželské obrúčky i prstene.  Zberatelia sa stretli aj s jednotlivými kostrovými pozostatka-
mi i s masovým hrobom. Podľa Jurajových slov na nájdených veciach je aj teraz vidieť lepší 
výstroj a výzbroj nemeckej armády, než armád ostatných. Každý znalec histórie vie, že sa 
Nemci na obe vojny dlho a starostlivo pripravovali. Napríklad na porcelánových tanieroch 
a hliníkových  príboroch vidno typicky nemecký zmysel pre poriadok: z rubovej strany sú 
na nich reliéfne vytlačené či vylisované symboly ríšskej orlice s kódmi, ktoré prezrádzali, 
ku ktorým formáciám vojsk vlastník patril. Buď to bol príslušník Schutzstaffel - smutne 

Obe svetové vojny, mince, história. 
To je predmet záujmu nenápadného študenta  z 1. B Juraja Kasardu.

   Utrpenie - i to je život. Aké potešenie by bolo v ňom bez utrpenia? 
                                                                                               (Dostojevskij)



známych elitných jednoti-
ek SS, pozemného vojska 
Wehrmacht alebo letectva 
Luftwaffe. Veľa vecí však 
pochádza aj z okolia Strop-
kova, Veľkropa i Valkova, 
pretože za 1. svetovej voj-
ny sa v týchto priestoroch 
stretli vojská cárskeho Rus-
ka s pechotou a delostrelec-
tvom cisárskeho Nemecka 
a kráľovského Maďarska. 
História sa opakovala v 
oveľa krvavejšej verzii aj v 
jeseni 1944.

 Na potulkách lesmi Jurajovi a jeho otcovi stačila mapa a obyčajný kompas. Sú 
to chlapi, ktorí rozumejú prírode, vedia sa v nej orientovať a nie sú rozmaznaní žiadnym 
GPS.
 Okrem predmetov z vojen minulého storočia Juraj našiel aj dve vzácne mince. 
Jednou z nich je holandský zlatý dukát z roku 1608 a druhou strieborný groš z čias poľské-
ho kráľa Kazimíra III.  z roku 1666. Lokalita nálezov zostala tajomstvom... Juraj si  najviac 
váži mince a odznaky. Špecializuje sa na mince z obdobia Slovenského štátu 1939 – 1945. 
K úplnej zbierke mu chýbajú iba dve platidlá. Okrem nich je u Kasardovcov  solídna zbier-
ka tzv. chladných zbraní, ktoré boli inšpiráciou na zorganizovanie verejnej výstavy spolu 
s exponátmi iných zanietených zberateľov. 
Expozíciu pod názvom  Výstava chladných 
zbraní mali záujemcovia možnosť vidieť v 
stropkovskom múzeu v jarných mesiacoch. 
Juraj by na tomto mieste chcel vyjadriť 
poďakovanie aj svojmu bývalému učiteľovi 
dejepisu Mgr. Jurajovi Čečkovi.
                Bol som zvedavý na Jurajov vzťah 
k zbraniam ako takým. Negatívne sa pozerá 
najmä na strelné zbrane, hoci si veľmi rád 
zastrieľa zo vzduchovky alebo niekedy z 
otcovej poľovníckej guľovnice, pravdaže,  
len so slepým nábojom.. Pri tejto príležitosti mi nedalo, aby som sa ho nespýtal na jeho 
názor ohľadom prípadného znovuzavedenia povinnej vojenskej služby. Aspoň na rok. 
Podľa jeho slov by to bolo dobré. Snáď by nebolo toľko vandalizmu zo strany mladých, 
chlapci by sa na život pozerali ináč a aj tí v zálohe by boli pripravení zasiahnuť v prípade 
prírodnej alebo technickej katastrofy. 
                Na záver by Juraj rád vyzval spolužiakov, ak by doma našli predmet podobný 
tým, o ktorých bola reč, aby mu ho priniesli na identifikáciu. Ako poznamenal: „Však sa 
nejako dohodneme...“

   Svoje hodnoty niekedy spoznáme až vtedy, keď sme ich už stratili.                                                                 
                                                                                                            (Plautus)



Žiaci ho stále medzi sebou volali jednoducho 
Albín. Jedna z významných postáv histórie strop-
kovského Gymnázia, ale i miestneho športového 
života sa koncom augusta tohto roku dočkala času 
zaslúženého odpočinku. 
Pán Albín Hričan sa narodil 26. augusta 1949 v 
Stropkove. Svoje detstvo prežil najmä na Hrnči-
arskej ulici, kde stál dom jeho rodiny. V školskom 
roku 1955/1956 nastúpil do 1. ročníka ľudovej ško-
ly, ktorá bola v tých časoch ponímaná ako súčasný 
prvý stupeň. Jej budova bola v priestoroch tej časti 
dnešného obvodného úradu, ktorá je súbežná s 
mestským parkom. V 60. a 70. rokoch tam bola 
mestská ľudová knižnica. Do druhého ročníka už 
Albín nastúpil do budovy dnešnej SOŠ, známej 
pod bývalým názvom SOU poľnohospodárske, do 
budovy tzv. meštianky, no po roku sa deti aj s ním 
vrátili naspäť do pôvodnej školy v parku.

V jeseni 1958 sa otvorila nová a moderná budo-
va I. základnej školy (terajšia ZŠ na Hrnčiarskej 
ulici), kam sa napokon presťahovali všetci žiaci. 
Triednou učiteľkou bola pani Domovcová, teraz 
Soóšová. Neskôr sa triednou učiteľkou stala pani 
Elena Goffová a v poslednom, ôsmom ročníku, to 
bola pani Edita Fedorková. Práve v tomto ročníku 
sa pán Hričan prvykrát stretol so svojím budúcim 
šéfom, ktorý vtedy suploval biológiu – Alexandrom 
Fedorkom. 
Po nástupe na strednú školu – presnejšie strednú 
všeobecnovzdelávaciu školu, ktorá sídlila v rov-

nakej budova ako základná škola – sa Alexander 
Fedorko stal Albínovým triednym učiteľom.
V jeseni 1965 sa SVŠ presťahovala do budovy 
terajšieho obvodného úradu, kde absolvoval aj 
maturitné skúšky. Doteraz si pamätá aj znenie otá-
zok. Zo slovenského jazyka a literatúry si vytiahol 
otázku o Fándlym a Bajzovi, z ruštiny ho skúšali 
zo Šolochova, na biológii hovoril o mechúrnikoch 
– Coelenterata a na matematike sa spolu s komisi-
ou zaoberali určitými integrálmi.
V jeseni 1967 prišiel čas odísť študovať do sveta. 
A tak nastúpil na prešovskú pedagogickú fakultu, 
kde mu ako Stropkovčanovi nedali internát. Pre-
to po dvoch týždňoch prišiel domov a už sa tam 
nevrátil. Zamestnal sa ako metodik pre prácu s 
mládežou v Dome pionierov a mládeže (obdoba 
dnešného CVČ), ktorý riadil Alexander Soóš. Až 
do nástupu na vojnu sa venoval aj zápaseniu. V 
Stropkove totiž vtedy vznikol zápasnícky oddiel, 
ktorého vedúcim bol teraz už nebohý Jaromír 
Bučko. Tréningy boli na I. ZDŠ a zápasy sa kona-
li na pódiu osvetovej besedy (terajšia sála OŠaK 
Stropkov). Počas zápasov bola každú nedeľu plná 
sála. Súťažilo sa v rámci vtedajšieho Východoslo-
venského kraja.
Prvého októbra 1968 mladý Albín rešpektuj-
úc povolávací rozkaz nastúpil na dva roky do 
delostreleckého vojenského útvaru v západných 
Čechách do mestečka Louny. Po dvoch rokoch sa 
do civilu vrátil ako špecialista na riadené protitan-
kové strely.
Dva roky medzi kanónmi a tankami v teréne a 
železnými posteľami v kasárňach sa veru nedali 
porovnať s vidinou slobodného akademického 
života. V jeseni 1970 Albín nastúpil na Fakultu 
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 
v Bratislave. Vybral si kombináciu telesná výchova 
– ruský jazyk. Ani tam však nemal šťastie na inter-
nát, ktorý dostal až v poslednom, piatom ročníku. 
Celé štyri roky sa sťahoval z jedného privátu na 
iný, a ani bývanie na internátoch na čierno nebolo 
výnimkou. Na živobytie si privyrábal rozličnými bri-
gádami, o ktoré vtedy v Bratislave nebola núdza. 
Už po prvom ročníku počas prázdnin pracoval ako 

Pán Albín Hričan

Stále v telocvični...

   Každý deň sa dokonale obnovuj. Rob to znova, znova a opäť znova.
                                                                                               (Čínska múdrosť)



plavčík na stropkovskom kúpalisku. A tam na betó-
novom chodníku niekto rozbil fľašku od malinovky. 
Jedna z maličkých črepín, ktoré neskôr priniesli 
šťastie, sa dostala aj do päty sympatickej mla-
dej slečny Editky, ktorá bola mladým plavčíkom 
pohotovo ošetrená... Puto medzi mladým študen-
tom študujúcim v Bratislave a Stropkovom bolo 
už riadne spevnené. Možnože práve celoživotná 
známosť bola príčinou toho, že Albín veľmi často 
cestoval z Bratislavy domov, aby mohol hrať za 
Stropkov hádzanú.
Prvého septembra 1975 po predchádzajúcej doho-
de s vtedajším riaditeľom Alexandrom Fedorkom 
nastúpil na stropkovské Gymnázium, kde ho čaka-
la pestrá 36-ročná kariéra učiteľa telesnej výchovy, 
ruštiny a brannej výchovy. 
V septembri 1975 sa z rozličných príčin skončila 
éra stropkovskej hádzanej. Otcovia športu v Strop-
kove stáli na križovatke. Kam ďalej a ako? Nadše-
ný fanúšik a hráč Alexander Fedorko navrhol ísť 
cestou volejbalu. Založil sa mestský volejbalový 
krúžok, ktorého vedúcim sa stal František Hybeľ. 
Albín sa stal vedúcim mužstva a jeho kapitánom. 
Najprv pod značkou Tesla Stropkov postúpili do 
okresnej súťaže, po roku sa stali tímom v súťaži 
krajskej. Neskôr so žiačkami sa dostal aj do Slo-
venskej národnej ligy. V celoslovenskej klubovej 
súťaži dievčatá uspeli na 3. mieste. (O volejbale 
sme písali v Eláne 1 z roku 2007/2008.)
Hlavnou náplňou pedagogickej činnosti na gym-
náziu však bola telesná výchova. Keď gymnázium 
sídlilo v bývalej budove – „v parku“, nemalo vlastnú 
telocvičňu. Len na prízemí bola veľká miestnosť, v 
ktorej sa dali vykonávať iba gymnastické cvičenia 
alebo po určitej úprave aj nácvik streľby zo vzdu-
chovky. Na východnej strane školy bolo antukové 
volejbalové ihrisko. To bolo všetko. V čase i nečase 
sme však ako študenti nekompromisne šľapali do 
telocvične vtedajšieho SOU elektrotechnického, 
ktoré sa nachádza pri futbalovom štadióne. Často 
sa stávalo, že sme sa celí spotení museli z nultej 
hodiny telesnej výchovy hneď presunúť na ďalšiu 
hodinu, kde nás nezriedka čakala písomka...
Veľmi pekné spomienky máme aj na nácvik spar-
takiády pod jeho vedením. Pre neinformovaných 
to bol každých päť rokov celoštátne koordinova-
ný nácvik masových cvičení pre všetky vekové 

kategórie, teda aj pre študentov. Najlepší z nás sa 
zúčastnili celoštátneho vystúpenia na pražskom 
strahovskom štadióne.
Branná výchova. Predmet, ktorí žiaci nepozna-
jú. Odhliadnuc od ideologickej výchovy plnej 
triednych nepriateľov a imperialistických agreso-
rov, obaja sme sa zhodli, že to bol dobrý predmet. 
Jej zložky – strelecká príprava, orientácia v teré-
ne, zdravotnícka príprava, ochrana proti zbraniam 
hromadného ničenia – by určite oslovili aj súčas-
ného študenta, a najmä toho, kto sníva o kariére 
rangera alebo člena elitných jednotiek. Obľúbené 
boli zdravotnícke súťaže, orientačné behy aj špor-
tová streľba zo vzduchovky a malokalibrovky. Na 
hodinách brannej výchovy sme už mohli tušiť, ako 
to bude vyzerať na vojenskej prezenčnej službe: 
pri príchode „veliteľa“ do triedy postoj v pozore, 
hlásenie, hlasné povely pozor, pohov, sadnúť...
Bol aj triednym učiteľom triedy, ktorú v školskom 
roku 1978/1979 vyprevadil do života. 
Tridsaťšesť rokov medzi lavicami a na palubov-
kách je dlhá doba. Plná zážitkov, úspechov, skla-
maní, ale najmä skúseností a vzťahov. Teraz pána 
Hričana čaká more voľného času, počas ktorého 
sa môže naplno venovať svoje manželke Edite, 
obľúbeným koníčkom – zbieraniu húb a rybárčeniu. 
Má radosť aj so svojich dvoch detí: Borisa, ktorý sa 
stal tiež učiteľom a pôsobí v Rimavskej Sobote a 
Alexandry, ktorá žije a pracuje v Londýne. 
V mene všetkých kolegov i žiakov mu prajeme na 
zaslúženom odpočinku len tie dobré a príjemné 
chvíle, najmä veľa zdravia a nevyčerpateľného 
športového elánu v tele i duchu.

Na vlastnej šesťdesiatke.

  Kto sa usiluje dosiahnuť veľké diela, nesmie myslieť na seba.
                                                                                                         (Turgenev)    



Aj nás tento rok čakal uchaľak. Pamätným 
dňom bol pre nás 12. október – zhodou okol-
ností deň, kedy Kolumbus objavil Ameriku. V 
tú stredu nás čakala skúška, ktorej sme sa my 
prváci, ale aj primáni, museli podrobiť. Nap-
riek zlému pocitu z úloh, ktoré nás čakali, sme 
sa s úsmevmi vrútili do školskej jedálne.

UCHAĽAK

So svojím úvodným programom, ktorý 
si pre primánov pripravila kvinta, sa 
tento napínavý večer mohol začať. 
Vtipným programom nás zaujali aj štu-
denti 3. A, ktorí si pre 1. A pripravili 
„farmársky program“. 



Potom nasledoval program pre 
1. B v retro štýle. Veľmi nás to 
potešilo, že si tretiaci nerobili 
psinu len z nás, ale v skutočnosti 
aj zo seba. 

UCHAĽAK

Po týchto všetkých útrapách sme sa 
my prváci stali de facto študentmi 
stropkovského Gymnázia. A týmto 
by sme chceli poďakovať kvinte, 3. 
A a 3. B za to, že pre nás pripravili 
krásny večer, na ktorý budeme mať 
nezabudnuteľné spomienky.



         Stužková - oslava mladosti, krásy a vstupu do sveta dospelých
Neriaďme svoj život mottom, žime tak, aby bol náš 

život inšpiráciou pre napísanie nového.
IV. A - 4. november 2011

Hoci sme len malou kvapkou v mori, 
buďme takou, ktorá sfarbí oceán.

Oktáva - 11. november 2011



         Stužková - oslava mladosti, krásy a vstupu do sveta dospelých
Život nevyžaduje, aby sme boli najlepšími, žiada, 

aby sme sa o to najlepšie usilovali.
IV. B - 18. november 2011

Hoci sme len malou kvapkou v mori, 
buďme takou, ktorá sfarbí oceán.

Oktáva - 11. november 2011



Dostala som dúhové pastelky.
Príbeh sa začal v máji.

Maľovať budem naveky.
Naveky snívať o raji.
Maľovať lepší svet
pastelkami života.

Vytvárať krásny kvet
aj pre tých, čo trápi samota.
Pre tých, čo trápi budúcnosť

našich dnešných ľudí.
Maju nejednu cnosť,

ale ktosi sa stále nudí.
Nudí sa, nevie, čo bude robiť potom,

Nudí sa, nevie, čo robiť hneď,
Nudí sa, lebo vyniká prázdnym životom,

Nudí sa, lebo medveď...
Ale ja maľujem pastelkami života.

Maľujem budúcnosť 
aj pre ľudí nudiacich sa,
pre ľudí, čo trápi samota,

ale aj pre večne smejúcich sa.
Smiech to je najkrajšia symfónia.

To je našej duše harmónia.
To je nášho života melódia.

Smejme sa, nech nás pohltí fantázia.

Fantázia, bez nej by bola disharmónia.
Každý deň by bol rovnaký.

Život by bol jedna veľká agónia.
A smutné by boli nášho sveta roky.

Ešte stále maľujem pastelkami života.
Maľujem krajší svet,

po ktorom túži každá sirota,
ale ja mám na to podnet.

Smútim, keď vidím ľudí smútiacich.
Som chorá z pohľadu na ľudí chorobou 

trpiacich.
Plačem, keď vidím ľudí plačúcich.

Nežijem, keď vidím ľudí umierajúcich.
A tak musím maľovať pastelkami života.

Začala som už v máji.
Toto nie je anekdota.
Snívajme spolu o raji!

Potom svet bude lepším miestom.
Bude si to myslieť aj každá sirota.
Každý deň začneme milým gestom.

A ja budem stále maľovať pastelkami 
života.

Barbora Bujdošová, 1. B

   Silný a múdry nedostal vlohy na to, aby potlačoval, ale aby viedol a pod-
poroval slabého. 
                                                                                               (J. Ruskin)

PASTELKY



Láska nie je len slovo

 Láska. Také krásne a zároveň škaredé slovo. Také zmyselné a zároveň 
nezmyselné slovo. Taký zložitý a zároveň jednoduchý cit. Cit alebo slovo ? Ktoré 
z týchto je to pravé pomenovanie pre ,,láska“ ? Možno ani jedno, možno všetky. 
Veľa ľudí si slovo láska mýli. Keď niekto povie láska, každý si hneď predstaví 
nádherné chvíľe so svojou polovičkou. Čiastočne majú pravdu. Ale to je len zlo-
mok toho, čo láska v skutočnosti je. Stačí, keď niekto povie: ľúbim ťa ? Stačí, 
keď niekto povie: si moja láska ? Pre niekoho áno, ale títo ľudia žijú s mylnou 
predstavou o láske. 
 Zo psychologického hľadiska to človeka ukľudní, keď mu niekto povie, 
že ho ľúbi a vyvolá to v ňom príjemný pocit. To ovplyvňuje jeho akcie, činy a 
zmýšľanie, pretože tá myšlienka je zapísaná hlboko v podvedomí, ktoré je vlastne 
naším pánom. To sa dosť často využíva v manipulácii, ale to už zachádzam prí-
liš ďaleko. Manipulátori, či už sú to ženy alebo muži, využijú človekovo mylné 
vysvetlenie slova láska a zmanipulujú ho. Takže stačí nám len slovo ? Určite 
nie...Tu na rad prichádza cit. Ten je veľmi silný, silnejší než slovo. Cit je každého 
osobná myšlienka premenená vo vnem, veľmi intenzívny vnem, čo sa týka lásky. 
A teraz nemám na mysli len lásku medzi chlapcom a dievčaťom. 
Keď človek cíti lásku, jeho zmýšľanie funguje inak. Akosi neracionálne. Bojujú 
zo sebou dvaja mocní generáli, srdce a rozum. Ako tá bitka skončí, je už individu-
álne. Dá sa povedať, že city ovplyvňujú naše činy. Takže kľudne môžem znázor-
niť takúto postupnosť: slovo → cit → čin. Všetko je navzájom poprepájané ako 
nejaká sieť, ktorá nemá ani začiatok, a ani nijaký potenciálny koniec.
  Keďže som skončil pri činoch, môžem s istotou prehlásiť, že činy ovplyv-
ňujú naše slová (to súvisí s tou sieťou). Sieť síce začiatok nemá, ale nejaký vzťah 
medzi dvoma ľuďmi ho mať musí. A nemusí to byť práve slovo. Kľudne to môže 
byť aj nejaká drobná častica, ktorá to vyvolá. Tým chcem povedať, že stačí aj 
úplne ten najmenší faktor a láska je na svete. Keďže láska musí mať oboje strany, 
aby prežila, keď vznikne, vznikne puto, ktoré sa veľmi ťažko prebíja. Aký para-
dox, že ? Vzniká tak ľahko a pritom tak ťažko končí... 
Takže čo je láska? Slovo? Cit? Čin? Všetko dokopy. A ešte viac, ako všetko. Je 
to niečo nepochopiteľné našim myšlienkovým a citovým pochodom. A preto, 
buďme veľmi opatrní, ktorého z dvoch generálov budeme používať a ako.

Sebastián Veselý, septima

   Človek zväčšuje svoje šťastie takou mierou, akou ho preukazuje iným.
                                                                                                       (Bentham)



Maturity 2010/2011
 Polovička marca je pre každého končiaceho 
stredoškoláka časom začiatku veľkého maturitného 
finále. V minulom školskom roku sa písomná časť 
maturitných skúšok konala v dňoch 15., 16. a 17. mar-
ca. Na stropkovskom Gymnáziu sa ich zúčastnilo 89 
žiakov tried IV. A, IV. B a oktávy.
 V utorok 15. marca 2011 v dopoludňajších 
hodinách všetci maturanti absolvovali externú časť 
maturitnej skúšky (EČ, písomný test) zo slovenského 
jazyka a literatúry. Popoludní nasledovala písomná 

forma internej časti (PFIČ). Žiaci si zvolili všetky zverejnené témy, najviac ich však oslovili 
témy č. 3 – Táto ulica mi je známa... (Umelecký opis) a č. 4. – Gaudeamus igitur (Rozprávanie 
o mojej ceste k dospelosti). 
 V stredu 16. marca 2011 nasledovala maturitná skúška z cudzích jazykov. V našej 
škole sa jej zúčastnilo 72 žiakov. Aj z nich žiaci podstúpili externú časť (testy) a popoludní 
písomnú formu internej časti. Z anglického jazyka maturovalo 42 žiakov (úroveň B1), jeden 
žiak (B2), z nemeckého jazyka 15 žiakov (B1) a z ruského jazyka 14 žiakov (B1). 15 žiakov 
Gymnázia v Stropkove na základe získaného jazykového certifikátu  City and Guilds požia-
dalo riaditeľa školy o náhradu maturitnej skúšky z anglického jazyka, z nich jedna žiačka aj z 
francúzskeho jazyka. Riaditeľ školy všetkým žiadostiam vyhovel. Vo štvrtok 17. marca 2011 
sa uskutočnila externá časť maturitnej skúšky z matematiky, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov.
 Ústna forma internej časti maturitných 
skúšok sa konala v dňoch 16. až 20. mája 2011. Všet-
ci v tomto období absolvovali ústne maturitné skúšky 
zo slovenského jazyka a literatúry. Z jazyka anglic-
kého maturovalo 42 žiakov, z nemeckého jazyka 16 
žiakov a ruštinu si za maturitný predmet vybralo 15 
žiakov. Z dejepisu maturovalo 32 žiakov, z náuky o 
spoločnosti 37, z geografie 31, z matematiky 16, z 
fyziky 1, z chémie 17, z biológie 25 a z informatiky 
15 žiakov. Všetci, ktorí pristúpili k ústnym maturit-
ným skúškam zmaturovali úspešne. 
 Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení našim maturantom sa uskutočnilo 
v utorok 24. mája 2011 o 14:30 v divadelnej sále OŠaK Stropkov. Na slávnosti boli z rúk 
triednych profesorov Ing. Andreja Belovežčíka (4. A), Mgr. Evy Paňkovej (4. B) a Ing. Slavo-
míra Cichého (oktáva) 88 tohtoročným maturantom vydané koncoročné a maturitné vysved-
čenia. Všetkým absolventom do života veľa štastia popriali primátor mesta Stropkov MUDr. 

   Že nedostanete vždy to, čo chcete, je niekedy obrovské šťastie.                                                                                            
                                                                                                      (Dalajláma)

Na stránkach časopisu Elán sme sa schválne vrátili do tohtoročnej jari, 
aby sme zachytili to najpodstatnejšie, 

čo sa v škole odohráva – maturitné skúšky a Koncert víťazov.



Peter Obrimčák, zástupkyňa riaditeľa školy RNDr. Ľubov Petričková a posledný stisk ruky bol 
od riaditeľa školy RNDr. Jaroslava Mikitu. Niekoľko minút po pol štvrtej sa osemdesiatosem 
mladých ľudí vybralo do ulíc osláviť tento dôležitý medzník v ich živote.
Z brán našej školy vyšlo doteraz vyše tritisíctristo maturantov. Títo mladí by svojím počtom 
pokojne utvorili aj malé akademické mestečko. Stále, v takomto pomaturitnom čase, a najmä v 
tieto dni, keď moja oktáva už nie je mojou, si kladiem otázku, čo robia, ako žijú a kde sú všetci 
tí, ktorí vyšli z našich brán. Mnohí pôsobili a stále pôsobia na významných miestach. Niektorí 
už nie sú medzi nami. Väčšina si snáď žije svoje obyčajné životy, raduje sa z úspechov, ktoré 
život prináša, či hľadá sily, ako sa popasovať s jeho protivenstvami.
Keď sme sa pred vyše dvoma rokmi prehrabávali v starých archívnych dokumentoch, aby 
sme aspoň trochu zmapovali celú históriu gymnázia, z tých zažltnutých tlačív vyplňovaných 
úhľadným, vypísaným písmom, ktoré sa napodiv do týchto čias nejak podstatne nezmenili, 
vychádzal duch akejsi dlhoročnej gymnaziálnej spolupatričnosti všetkých žiakov tejto školy. 
V podvedomí vládne jemné, ale zreteľné vedomie akademického bratstva budovaného vyše 

šesťdesiat rokov. Tento nepolapiteľný pocit existuje aj 
vďaka nezabudnuteľným profesorom a profesorkám, 
riaditeľom i riaditeľkám, na ktorých sa nikdy nezabú-
da.
Škola viackrát menila svoje pôsobisko, menilo sa aj 
jej meno. Obstála v prvých rokoch svojej existencie, 
prežila mnohé organizačné i politické búrky. Stále v 
nej však vládla tá správna študentská atmosféra, ktorá 
sa oživuje na tradičných pomaturitných stretnutiach. 
Všetci dúfame, že naša alma mater si aj počas ďalších 

rokov ponesie pečať inštitúcie, na ktorú je a bude hrdý nielen každý gymnazista, ale i občan 
tohto mesta.
Želáme preto všetkým maturantom, aby sa im ich životné ciele darilo napĺňať hneď od zači-
atku, aby pri nezdaroch nezúfali a stále našli silu pobiť sa s ťažkosťami, aby našli schopnosť 
pozerať sa na svet a život okolo seba iba v reálnych farbách. A aby nezabudli, že sú absolvent-
mi stropkovského Gymnázia, ktoré má pre nich bránu stále otvorenú.

Koncert víťazov 2010/2011
 Každý učiteľ túži, aby z jeho rúk vyšli žiaci vzdelaní, samostatní, tvoriví, 
veselí – jednoducho takí k svetu. Veľmi pekným príkladom výsledku práce pedagógov 
Gymnázia v Stropkove je aj činnosť tamojších žiakov, ktorá sa prejavovala počas 
celého roka, ale aj v jeho závere – na tradičnom Koncerte víťazov. Táto prehliadka 
žiackych úspechov bola ovenčená pekným kultúrnym programom.  Sprievodné slovo 
mali Klaudia Petrová z I. A a Tobiáš Petra z III. A. 
 Úvod slávnosti otvoril riaditeľ školy RNDr. Jaroslav Mikita  zhodnotením celé-
ho školského roka. Potom nasledoval program, v ktorom vystupovali naši gymnazisti 

  Buďte prísni sami k sebe a zhovievaví k iným a nebudete mať nepriateľov. 
                                                                                              (Čínska múdrosť)



v štýle „zabávame sa spolu“. Medzi jednotlivými blokmi 
programu, ktoré boli tvorené scénkami, spevom, humor-
ným slovom a tancom, úspešní žiaci obdržali ceny za ich 
celoročnú prácu. 
 V rámci predmetovej komisie spoločensko-
vedných predmetov boli za II. miesto na medzinárod-
nej konferencii Ústavu pamäti národa za spoločnú prá-
cu Nenápadní hrdinovia ocenení Matej Štefánik (II. B) a 
Maroš Vasilko (sexta). Monika Pecuchová, Andrea Ličko-
vá a Miroslava Krajníková (všetky z III. B) dostali ocenenie 
za II. miesto v súťaži Mladý Európan. Stanislav Motyka 
(III. B) bol ocenený za dosiahnutie III. miesta v celoslo-
venskom projekte ALIANTE NATO. 

 V prednesových súťažiach ocenenie získala Klaudia Petrová za I. miesta na 
okresnom kole Vansovej Lomničky a Hviezdoslavovho Kubína a Viktória Bučková za 
I. miesto na OK Vansovej Lomničky (obe z I. A). Miriam Vansáčová (kvarta) získala 
striebro za II. miesto na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka. Richard 
Kitľan (tercia) a Diana Stenčíková (príma) boli úspešnými riešiteľmi na okresnom kole 
pravopisnej olympiády. Za pekné výsledky na Výtvarnom plenéri Františka Veselého 
boli ocenené Petra Kočišová (kvinta), Sahar Khwaja (kvinta) a Andrea Bzdilová (ter-
cia).
 Predmetová komisia cudzích jazykov ocenila týchto žiakov: Petru Vojče-

kovú (III. A) za II. miesto na okresnom kole Olym-
piády v anglickom jazyku, Zuzanu Čabrejovú (I. 
A) za III. miesto v tej istej súťaži, Luciu Poľakovú 
(kvinta) za IV. miesto na krajskom kole Olympi-
ády v nemeckom jazyku a Mateja Bičeja za IV. 
miesto v tej istej súťaži. Lenka Poľaková (oktá-
va) získala ocenenie PK CJ za výrazné úspechy 
dosiahnuté na krajských kolách Olympiády v 
nemeckom jazyku počas jej štúdia na gymnáziu.
 Členovia predmetovej komisie mate-

matiky, fyziky, informatiky a geografie navrhli na ocenenie týchto žiakov: Matúša 
Kotoru (príma) za II. miesto na obvodnom kole Matematickej olympiády (MO) v kate-
górii Z6 a za II. miesto na obvodnom kole Pytagoriády v kategórii P6, Emu Mikličovú 
(tercia) za II. miesto v obvodnom kole MO v kategórii Z7, Tomáša Gornaľa (tercia) za 
III. miesto v obvodnom kole MO v kategórii Z7 a za I. miesto obvodného kola Pytago-
riády v kategórii P7, Patrika Stenčíka za V. miesto na celoslovenskej súťaži TAKTIK 
Výzva, Viliama Jobka (III. A) za získanie špeciálnej ceny poroty na celoslovenskom 
kole medzinárodnej súťaže JuniorInternet a vzornú reprezentáciu školy na medziná-
rodnej konferencii Internet ve státní správě a samosprávě v Českej republike. 
 Komisia MAFIG ocenila i študentov, ktorých koníčkom sa stalo fotografova-
nie a tvorba modelov. Viliam Novický (II. A) a Dominika Pavúková (I. A) získali v kraj-
skej súťaži amatérskej fotografie AMFOTO 2011 III. miesta a postúpili vo svojich kate-

   Tajomstvo úspechu tkvie v tom, že vykonáme celkom obyčajné veci 
neobyčajne.
                                                                                               (Rockefeller)



góriách na celoslovenské kolo. Na tej istej súťaži 
bol čestným uznaním ocenený aj Kristián Babjar 
(II. B). Zaujímavá záľuba Martina Bilého (II. C) 
– stavba papierových modelov – mu priniesla 
dve I. miesta a jedno III. miesto na medzinárod-
nej súťaži Papírové jaro v Prahe a bol úspešný aj 
na 5. ročníku medzinárodnej modelárskej súťaže 
BULLDOG FEST 2011 v Liptovskom Hrádku. 
 Predmetová komisia biológie, chémie 
a telesnej výchovy odmenila úspešné riešiteľky 

na okresnom kole biologickej olympiády v kategórii Emu Mikličovú (tercia) a Miriam 
Vansáčovú (kvarta), ďalej Lukáša Škublíka a Mateja Rotha (obaja z II. B) za III. miesto 
na regionálnom a krajskom kole SOČ. Ocenila sa aj snaha žiakov pôsobiť v oblasti 
životného prostredia. Za zber hliníkových viečok získali ceny triedy: kvinta, príma a 
sexta a z jednotlivcov Adam Bujdoš (príma), Jana Čobejová a Tamara Čekelská (kvin-
ta). V zbere starého papiera boli najúspešnejšie triedy: príma, III. B a kvinta; z jednot-
livcov Henrieta Vysokajová (príma), Barbora Korekáčová (kvinta) a Adam Berežný (II. 
B).
Na pódiu sa ocitli aj členovia Hliadky mladých 
zdravotníkov – Katarína Baraníková, Zlata Dyr-
cová, Barbara Rudová (všetky z kvarty), Samuel 
Gombár a Richard Kitľan (tercia), členovia 
Družstva prvej pomoci: Eva Husárová (sexta), 
Ľudmila Babjarčíková, Timea Geciová, Katarí-
na Homoľová, Aneta Hričanová a Eva Saxová 
(všetky z II. C). 
 Ocenení boli aj športovci – futbalisti, 
víťazi obvodného, regionálneho a krajského kola 
a účastníci Majstrovstiev Slovenska vo futbale stredných škôl, tiež futbalistky, ktoré 
zvíťazili na regionálnom turnaji o Putovný pohár riaditeľa Gymnázia vo Svidníku v 
malom futbale stredných škôl. Ceny získali aj volejbalistky, ktoré zvíťazili na medzi-
národnom volejbalovom turnaji vo Svidníku a regionálneho turnaja o Putovný pohára 
J. Opletala. Zuzana, Andrea a Iveta Drotárové a Matúš Kotora získali I. miesto na 
okresných majstrovstvách štvorčlenných družstiev v šachu.
 Na záver boli vyhlásení najlepší žiaci za jednot-

livé triedy: príma – Matúš Kotora, tercia – Dia-
na Khwaja, kvarta – Miriam Vansáčová, kvinta 
– Petra Kočišová, sexta – Jana Raková, septi-
ma – Sita Khwaja, oktáva – Daniel Tarbaj, I. A 
– Kristína Maričáková, I. B – Ivana Kušnierová, 
II. A – Petra Piskoríková, II. B – Matej Štefánik, 
II. C – Pavol Dziak, III. A – Petra Vojčeková, III. 
B – Miroslava Krajníková, IV. A – Jakub Kleban 
a IV. B Eva Stašková.

   Radosť vedieť a rozumieť je najkrásnejší dar prírody.                                                                                            
                                                                                                        (Einstein)



...Nad tým, ako začať tento článok, už roz-
mýšľam asi 5 minút, dobre, priznávam sa, je 
to 7,5 minúty =D, no stále aj tak neviem, ako 
začať. Je toľko slov, ktorými by sa dalo opísať, 
aká bola, a vlastne stále je, táto skupina. Člán-
ky, ktoré sa o nich dali nájsť, sa poväčšine 
začínali slovami: najvplyvnejšia, najúspešnej-
šia, najslávnejšia či najpopulárnejšia hudobná 
kapela rockovej éry a to všetko aj The Beatles 
samozrejme boli (sú). 
Prečo práve The Beatles? Určite ste zažili stre-
sy pred písomkou a keď zazvonilo na hodinu, 
počuli ste pieseň, ktorú ste si možno začali hm-
kať, spievať, alebo ste si začali klopať perom/ 
nohou do rytmu, že ste sa tiež aj usmiali? Čo 
sa nestáva pred písomkami veľmi často. Nevi-
em ako vy, ale pre mňa sú tie zvonenia na 
prestávku alebo hodinu od The Beatles jedny z 
najobľúbenejších. Jedno veľké ďakujem riadi-
teľstvu školy, že ich máme. Tak asi preto práve 
Beatles. 
Na začiatok, kto v tejto skupine bol.

John Winston Lennon (*9.október 1940– † 
8.december 1980) 
Vďaka nemu The Beatles vznikli. Bol úžas-
ným spevákom, skladateľom a gitaristom, no 
pri tomto to nekončí. Povedali by ste naňho, 
že bol aj politickým aktivistom? Ako jeden z 
legendárnej dvojice Lennon-McCartney výraz-

ne ovplyvnil smer modernej populárnej hudby. 
Jeho skladby Imagine či Strawberry Fields 
Forever sú považované za najlepšie storočia. 
Určite patrí medzi hudobníkov, na ktorých svet 
nikdy nezabudne. John Lennon   do svojich 
piesní vkladal niečo, čo vedelo osloviť koho-
koľvek.
Sir James Paul McCartney (*18.jún 1942)
Vynikajúci hudobník, skladateľ a producent, o 
ktorom je počuť dodnes. Jeho skladba Yester-
day (Aj s Johnom Lennonom) je najvyužívanej-
šiou skladbou v dejinách hudby, a samotný Paul 
McCartney je považovaný za najúspešnejšieho 
hudobného skladateľa všetkých čias, o čom 
niet pochýb. Dokazuje to aj koncert v Omahe, 
na ktorý sa lístky vypredali za 14 minút. Skús-
te si to sami, čo sa vám vybaví ako prvé, keď 
niekto povie Paul McCartney? (Možno ste si v 
hlave práve prehrali Yesterday =) ).
Richard Starkey - Ringo Starr(*7.júl,1940)
Paličky mu do rúk padli už v detstve a dá sa 
povedať, že ich z rúk nepustil dodnes, no aj 
keď pre zdravotné problémy nedokončil stred-
nú školu, kariéra sa mu vydarila a stal sa z neho 

Beatles

   Ak hľadáš pravdu, nepozeraj sa ďalej než k svojmu srdcu.
                                                                                                (John Lennon)



úžasne charizmatický bubeník. Už odmalička 
bol veľmi zručný a hudbu bral vážne od svojich 
17 rokov, keď si s kamarátom zohnal biciu sú-
pravu a založili skupinu. A ako vzniklo meno 
Ringo Starr? Jeho meno sa mu na hudobníka 
nehodilo, tak si svoje priezvisko skrátil na Starr 
a vďaka jeho láske k prsteňom mu spoluhráči 
začali hovoriť Ringo (Ring-prsteň).

George Harrison (*25.február, 1943 -† 29.
november, 2001)
Perfektný hráč na sólovú gitaru a výborný spe-
vák. Obdivoval indickú kultúru a hinduizmus, 

čo sa veľmi prejavilo aj na jeho tvorbe. George 
Harrison ako prvý ukázal západným posluchá-
čom sitár. Aj po rozpade The Beatles sa mu 
veľmi darilo, jeho piesne (My Sweet Lord, Give 
Me Love All Those Years Ago,...) sa tiež dosta-
li na prvé pozície v hudobných rebríčkoch. 
Niečo z histórie
Zo začiatku sa skupina volala Long John and 
The Silver Beatles, ktorý sa až neskôr skrátil na 
The Beatles. V skupine vtedy boli: G.Harrison, 
J.Lennon, Stuart Sutcliffe a Pete Best. Hrávali 
v hamburských kluboch, kde sa stáli známymi 
hlavne vďaka piesni Love Me Do. Po nezho-
dách z kapely odišiel Suart Sutciffe. Bolo to v 
roku 1962, keď ich skladba ohromila vtedajšie-
ho majiteľa kníhkupectva a obchodu s platňami 
Briana Epsteina, ktorý sa stal ich manažérom. 
Manažér kapelu presvedčil, aby vymenili bube-
níka, a tak na scénu prichádza Ringo Starr a The 
Beatles môžu začať svoju hviezdnu kariéru.
Títo štyria chlapci z Liverpoolu, tiež nazývaní 
Chrobáci, si podmanili aj Ameriku. Je jasné, že 
samozrejme mali aj svojich neprajníkov: jeden 
z nich bol aj Frank Sinatra; ich nepriatelia im 
vytýkali nadčasovú hudbu a odmietali ich dlhé 
vlasy. Bohužiaľ pre nich, úspechu The Beatles 
to vôbec neublížilo. Ich skladby lámali rekordy 
a vytvárali i také, ktoré dodnes nikto nepreko-
nal. V roku 1964 mali The Beatles v americkej 
hitparáde Billboard Hot 100 súčasne päť piesní 
na prvých piatich miestach. Takáto udalosť sa 
už v populárnej hudbe nikdy neopakovala. 
Bohužiaľ, začiatkom roku 1967 Brian Epstein 
zomrel a to bol začiatok konca The Beatles. Na 
ich tvorbe sa to vôbec neodrazilo, skôr naopak, 
každá ich ďalšia platňa bola čoraz úspešnejšia, 
no v kapele to už poriadne škrípalo. V roku 
1968 The Beatles vydali album známy ako Bie-
ly album. V roku 1969 našli svoje životné lásky 
Paul a John. Paul sa zaľúbil do fotografky Lin-
dy Eastman a John našiel svoju lásku a múzu 
v Yoko Ono. No bohužiaľ, kapele stále chýbal 
manažér, ktorý ich dovtedy držal ako lepidlo, 
čo viedlo k ich úplnému rozpadu. Paul v roku 

   Life is what happens to you while you are busy making other things.          
                                                                                               (John Lennon)



1970 oznámil rozchod a vydal už sólový album 
„McCartney“.
Beatles v máji 1970 ešte vydali album Let It 
Be a svoj posledný koncert odohrali na plochej 
streche budovy Apple.
Ľudia stále verili, že The Beatles sa ešte nieke-
dy ukážu, no ich dúfanie skončilo 8.decembra 
1980, kedy bol John Lennon zastrelený Mar-
kom Chapmanom. Zajímavé bolo, že len čo 
Johna zastrelil, vôbec nikam neutekal, len 
si sadol na obrubník a čítal knihu od Jeroma 
Salingera – Kto chytá v žite. Prečo to urobil? 
Vraj mu to šepkali hlasy v hlave. Polícia ho 
uznala za duševne chorého. 
V roku 1995 sa The Beatles stretli pri Johno-
vých nahrávkach, ktoré boli neskôr pridané k 
ich albumom.
V novembri 2001 sa pominul najmladší Bea-
tle George Harrison, podľahol rakovine pľúc. 
Jeho popol vysypali do posvätnej indickej rie-
ky Gangy. Trojalbumu Georgea Harrisona All 
Things Must Pass patrí prvenstvo za najlepšie 
predávaný album sólovej tvorby bývalých čle-
nov skupiny The Beatles
To boli The Beatles v skratke, kapela, kto-
rá zmenila svet a nie len v hudbe. Títo štyria 

Liverpoolčania sú dodnes vzorom pre mnohých 
mladých ľudí .
Diskografia The Beatles:
Please Please Me (Parlophone, 22. marca 
1963)
With The Beatles (Parlophone, 22. novembra 
1963)
A Hard Day‘s Night (Parlophone, 10. júla 
1964)
Beatles For Sale (Parlophone, 4. december 
1964)
Help! (Parlophone, 6. augusta 1965)
Rubber Soul (Parlophone, 3. decembra 1965)
Revolver (Parlophone, 5. augusta 1966)
Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band (Parlo-
phone, 1. júna 1967)
Magical Mystery Tour (Parlophone, 8. decemb-
ra 1967)
The Beatles – biely album (Apple/Parlophone, 
22. novembra 1968)
Yellow Submarine (Apple/Parlophone, 17. 
januára 1969)
Abbey Road (Apple/Parlophone, 26. septembra 
1969)
 Let It Be (Apple/Parlophone, 8. mája 1970)
                                                                Lenka

   Jediný prostriedok, ako zniesť život je považovať ho za krásny.
                                                                                               (John Lennon)

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be. Yeah
There will be an answer, let it be.

And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shine on until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be.

Let It Be



21. 1. 2011 - 6. ročník školského turnaja v mixbasketbale - Účastníci: sexta/septima, oktá-
va, 1.A/1.B, 2.A/2.B/2.C, 3.A/3.B, 4.A/4.B
Poradie:1. miesto 4.A/4.B, 2. miesto sexta/septima, 3. miesto 3.A/3.B, 4. miesto 2.A/2.B/2.C
1. 2. a 4. 2. 2011 - 6. ročník školského turnaja vo futsale - Účastníci v žiackej kategórii: prí-
ma/kvinta, tercia, kvarta. Účastníci v kategórii dorastencov: sexta/septima, oktáva, 1.A/1.B, 
2.A/2.B/2.C, 3.A/3.B, 4.A/4.B. Poradie žiakov: 1. príma/kvinta, 2. kvarta, 3. tercia. Poradie 
dorastencov: 1. 4.A/4.B, 2. 3.A/3.B, 2.A/2.B/2.C, septima/oktáva  
4. 5. 2011 - 6. ročník školského turnaja v mixvolejbale - Účastníci: sexta/septima, oktáva, 
1.A/1.B, 2.A/2.B/2.C, 3.A/3.B, 4.A/4.B
Poradie: 1. miesto 2.A/2.B/2.C, 2. miesto 1.A/1.B, 3. miesto 4.A/4.B, 4. miesto 3.A/3.B
1. 6. 2011 - Turnaj vo vybíjanej a vo florbale (Deň detí 2011) - Účastníci: príma, tercia, 
kvarta – chlapci a dievčatá. Poradie vo vybíjanej: 1.miesto tercia, 2.miesto kvarta, 3.miesto 
príma. Poradie vo florbale: 1.miesto kvarta, 2.miesto tercia, 3.miesto príma.
13. 10. 2011 - Krajské kolo v cezpoľnom behu - Historický vojenský tábor pod Ľubov-
nianskym hradom - 13.10.2011 - Družstvo Gymnázia Stropkov v kategórii dievčatá stred-
ných škôl narodených 1.1.1992 a mladších v zložení: Jaroslava Berežná, Viktória Bučková a 
Veronika Jakubová - obsadilo celkové 12.miesto. Družstvo Gymnázia Stropkov v kategórii 
chlapci stredných škôl narodených 1.1.1992 a mladší v zložení: Stanislav Motyka, Martin 
Lehocký, Filip Špak - obsadilo celkové 6. miesto. V hodnotení jednotlivcov získal Stano 
Motyka celkovo 3.miesto.
11. 11. 2011 - 2. ročník školského turnaja 

vo florbale
Účastníci: sexta/septima, 1.A/1.B, 2.A/2.B, 3.A/3.
B/3.C, 4.A/4.B. Poradie: 1. miesto 4.A/4.B, 2. miesto 
3.A/3.B, 3. miesto sexta/septima.
14. 11. a 15. 11. 2011 - 38. ročník volejbalového 
turnaja O putovný pohár J. Opletala
Účastníci: chlapci – Gymnázium Stropkov, SOŠ-E 
Stropkov, Gymnázium DH Svidník, Spojená škola 
Svidník, dievčatá – Gymnázium Stropkov, Súkromné 
gymnázium Prešov, Gymnázium DH Svidník, Gym-

názium blahoslavenej Matky Terezy Svidník, Spojená škola Svidník, ZŠ Mlynská Stropkov. 
Poradie - chlapci: 1. Spojená škola Svidník, 2. Gym-
názium DH Svidník, 3. SOŠ-E Stropkov. Poradie 
– dievčatá: 1. Gymnázium Stropkov, 2. Spojená škola 
Svidník, 3. Gymnázium DH Svidník   
18. 11. 2011  Obvodné kolo vo florbale žiakov SŠ
účastníci: Gymnázium Stropkov – Gymnázium Me -
dzilaborce 10:8. Postup na krajské kolo: Gymnázium 
Stropkov.
                                                                           Miša

ZO ŠKOLSKÉHO ŠPORTU

   Premôž svoju hriešnosť a zajtra budeš veriacim.                                                                                           
                                                                                                           (Pascal)



Učiteľka sa pýta Jožka: 
- Ktorý cicavec nemá zuby?
Jožko odpovedá: 
- Môj starý otec, prosím.

Na hodine fyziky:
- Viete prečo vlak na koľajniciach drnčí? 
Rozeberieme si problém: vlak, to je vlastne 
lokomotíva a vagóny. Vagóny sa len vezú, 
takže ich zanedbáme. Zostáva nám lokomotíva. 
To je vlastne motor a kolesá, ostatné je nepod-
statné, to zanedbáme. Po koľajniciach idú
len kolesá, takže motor tiež zanedbáme.
Kolesá si zjednodušíme na jedno koleso, a to je 
vlastne kruh, však. Kruh, to je pí er na druhú. 
Pí je konštanta, tú zanedbáme a zostane nám er 
na druhú, čo je vlastne štvorec. A čo
robí štvorec, keď sa točí? Drnčí.. 

Príde fixka k doktorovi a vraví: 
- Pán doktor, môžete ma vypísať?

Slečna,vy ste ako z rozprávky! Vaše vlasy, nos, 
zuby.... Skrátka celá baba Jaga!

Dvaja opití muži idú po železničnej trati.
- Ale sú tie schody dlhé....A zábradlie nízke.
- Kašli na to, už nám ide výťah!

Ruská vláda vyslala na Slnko vesmírnu loď. 
Keď sa loď vrátila, prišla americká delegácia. 
Jeden z jej členov sa opýtal: 

- Ako sa vám podarilo pristáť na povrchu 
Slnka? 
- No predsa v noci!

Sedí emák na žiletke a druhý mu povie: 
- Posuň sa.

Ako zastaví Indián rozbehnutý kamión?
Stúpi na brzdu.

- Čo sú močové cesty?
- ????
- Cesta od stola v krčme po WC...

Po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje!

Stoja traja blázni nad priepasťou a chystajú 
sa skočiť. Prvý skočí a kričí:
- Poďme spolu lietať... 
Skočí druhý a ten kričí: 
- Pozri ja už letím... 
Tretí stojí nad priepasťou a kričí na tých 
dole:
- Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí...

Príde chlapík do obchodu a pýta sa. 
- Prosím vás, čo je to toto  červené okrúhle?
- Pomaranče.
-Aha, tak si prosím kilo. A zabaľte mi každý 
zvášť. A toto žlté podlhovasté?
- To sú banány.
- Aha. Tak tiež kilo a tiež mi zabaľte každý 
zvlášť. A tie modré guličky, to je čo?
- Mak, ale nechceš ma naštvať, však?!

Visia dva leňochody na strome. Visia tam 
deň, dva, tri, štyri. Vtom sa jeden pohne a ten 
druhý mu hovorí:
-Ty si nejaký nervózny...

Kde iní končia, my začíname.
Zn.:Hnilobné procesy
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