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    Na sviatočnú tému... 
 

Svetlo a tma. Temnota a žiara. A 
medzitým záblesky nádeje. Tak sme sa narodili do 
života. Všetci. Uzimení sťa cencúle a rozpálení ako 
slnko. S iskrivou vervou hľadať Hviezdu. Vydali 
sme sa na púť v žeravej bolesti a zarosenom šťastí. 
Hľadáme neviditeľné, a nevidíme nájdené. 
Hľadáme preto srdcom... 

Vianoce sa spájajú s biblickým pojmom 
„plnosť času”. Vyjadrujeme ním vrchol obdobia 
očakávania príchodu Mesiáša na tento svet, 
a súčasne splnenie starozákonných proroctiev. 
Dnes je tu ten čas, kedy jasáme so všetkými 
anjelmi neba a spievame: ,,Sláva Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle...“ 

Ten, ktorého očakávali národy dlhé 
stáročia, sa stal človekom a prebýva medzi nami. 
Je tu, aby obnovil celé stvorenie, a aby sa splnila 
Božia spásonosná vôľa a zmenil sa svet. Milosť 
a pravda jediného Boha prišli na zem v osobe 
Ježiša Krista. Nemusíme sa spoliehať len na literu 
zákona, aby sme ho poznali. Zjavil sa nám ako 
človek a býva medzi nami, a ukazuje nám, ako žiť, 
aký je Boh, a aký má byť človek. Uvádza nás do 
Božej prítomnosti a ťahá nás do hlbín Božej lásky.  

Tajomstvo vtelenia Božieho Syna sa 
stáva hmatateľným v tomto svete a na vlastné oči 
vidíme Boží život, ktorý sa ukazuje v osobe dieťaťa 
v jasliach. Splnilo sa očakávanie národov a dnes 
má plesať každý človek z radosti, že Boh dodržal 
svoje slovo dané v raji.  

Aj ja ako vykúpený hriešnik očakávam 
Boha v osobe Ježiša Krista. Aj moje ústa 
a predovšetkým srdce majú byť naplnené radosťou 
a šťastím z príchodu Boha do dejín tohto sveta, do 
životov ľudí, do môjho života. Dnes chcem aj ja 
spievať Bohu na slávu, že prišiel aj kvôli mne. 
Prišiel, aby trpel aj za mňa, aby zomrel aj za mňa, 
a aby aj pre mňa vstal zmŕtvych. Nie je možné, aby 
som premárnil čas Vianoc a neuvedomil si v sebe 
Boží život. Nie je možné, aby som nepochopil ich 
plný zmysel. Nie je možné, aby sa Boh nenarodil 
v mojom srdci, v mojom živote. Urobím všetko pre 
to, aby Kristus, tak ako navštívil tento svet, 
navštívil aj mňa. Chcem Vás všetkých preto 
povzbudiť ku kvalitnej príprave na vianočné 
sviatky. Predovšetkým kvalitným očistením duše vo 
svätej spovedi. Potom úprimným a ohľaduplným 
postojom a správaním sa voči blížnym. Aby nie 
nadarmo sa vravelo, že sú to sviatky pokoja 
a lásky. Božieho pokoja a Božej lásky, ktorá 
prichádza na svet v osobe jeho vlastného Syna 
Ježiša Krista.  

Prajem Vám milostiplné a požehnané 
Vianoce a veľa úspechov v novom roku 2010. 
 

Ján Hudák, kaplán 

Stropkovské gymnázium oslavuje jubileum  
Dňa 6. novembra 2009 sa krátko po 

desiatej hodine predpoludním v divadelnej sále 
Odboru školstva a kultúry v Stropkove stretli 
súčasní a bývalí pedagogickí i nepedagogickí 
zamestnanci stropkovského gymnázia, bývalí 
riaditelia, poslanci Národnej rady SR, štátna 
tajomníčka MŠ SR, primátor mesta Stropkov, 
zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, 
Krajského školského úradu v Prešove, Červeného 
kríža vo Svidníku, prví absolventi gymnázia zo 
školského roku 1952/1953, zástupcovia Rady 
školy a Rodičovského združenia Gymnázia v 
Stropkove a ďalší pozvaní hostia na slávnostnej 
akadémii. 

Po úvodnej sugestívnej prezentácii 
dobových fotografií zo života školy sa básňou 
začal slávnostný program. Po nej sa riaditeľ  školy 
RNDr. Jaroslav Mikita prihovoril prítomným a 
krátko pripomenul históriu školy. Po svojom 
príhovore RNDr. Mikita požiadal o slovo štátnu 
tajomníčku MŠ SR Mgr. Bibiánu Obrimčákovú. 

Za Prešovský samosprávny kraj pozdrav 
škole od predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka 
prečítala Mgr. Iveta Tarabčáková – vedúca 
metodického oddelenia  odboru školstva 
Prešovského samosprávneho kraja, tiež 
absolventka nášho gymnázia. Zároveň odovzdala pozdravné listy od 
predsedu PSK pre bývalých riaditeľov: doc. PhDr. Oľgu Guzyovú, Ing. 
Michala Micenka, Valentína Smolka a Mgr. Bibiánu Obrimčákovú. 
Ocenenia od vedúceho odboru školstva PSK obdržali: RNDr. Jaroslav 
Mikita, Mgr. Helena Havrillová, Mgr. Margita Hecková, Albín Hričan, 
PaedDr. Michal Lipinský, RNDr. Tatiana Kočišová, Michal Maruščák, Mgr. 
Mária Mihoková, RNDr. Ľubov Petričková, Valéria Šmilňáková, 
Bernardína Timčisková a nepedagogickí zamestnanci: Mária Štegerová 
a František Jurečko. 
Škola dostala od Krajského školského úradu Prešov Pamätnú medailu Jána 
Amosa Komenského ako ocenenie za doterajšiu prácu, Ďakovný list od 
výkonného výboru Slovenského červeného kríža vo Svidníku, ktorý 

odovzdal  MUDr. Ján Ivan 
a Pozdravný list od 
primátora mesta Stropkov 
MUDr. Petra Obrimčáka. 

Na záver tejto časti 
akadémie riaditeľ školy 
RNDr. J. Mikita poďakoval 
štátnej tajomníčke MŠ SR 
Mgr. B. Obrimčákovej za 
prácu na poste riaditeľky 
školy a jej ďalšiu spoluprácu 
a pomoc pri realizovaní úloh 
našej školy. 
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Ďalšie minúty patrili kultúrnemu programu, 
ktorý pripravili vyučujúci a študenti 
gymnázia v spolupráci so ZUŠ v Stropkove 
a Mgr. Annou Knežovou. Svoje umenie 
v prednese, hre na hudobné nástroje i v tanci 
predviedli Diana Khwaja, Ivan Goffová, 
Mária Semanová, Lenka Poľaková, Daniel 
Tarbaj, Martin Potoma, Tomáš Pecuch, 
Monika Pecuchová, Jana Kačmárová, 
František Hurný, Tatiana Paličková, Simona 

Babinská, Tomáš Drotár  a Patrik Hupcej. Program uvádzala Martina Lehocká. 
Na záver slávnostného stretnutia riaditeľ školy poďakoval účinkujúcim a pozval všetkých prítomných na slávnostnú 

recepciu, ktorá sa konala v priestoroch školskej jedálne ZŠ a Gymnázia v Stropkove.  
Za finančnú i materiálnu podporu ďakujeme: Mgr. Bibiáne Obrimčákovej, štátnej tajomníčke MŠ SR, Zdenke 

Kukanovej za Občianske združenie Sovička, Rodičovskému združeniu Gymnázia v Stropkove, firmámVANAPO, s. r. o.  
Svidník, OBAL SERVIS Košice – Ing. Jozef Kunc, Pekáreň Šandal, Coltsun – Consult s.r.o., A – com, Lekáreň Galenos, 
TIMOBTEL, LESKOM, s.r.o., BUPO, JODO, Kvetinárstvu Amaryllis, Jaroslavovi Bajcurovi, MVDr. Petrovi Baraníkovi, 
Mariánovi Bednárikovi, Ing. Jánovi Burákovi, Ing. Petrovi Durkajovi, Jánovi Dzurjaninovi, Ing. Alojzovi Glinskému, Ing. 
Františkovi Glinskému, Ing. Vincentovi Ilečkovi, Mgr. Jaroslavovi Ivančovi, Ing. Pavlovi Kačicovi, Štefanovi Kundrátovi, 
Jaroslavovi Mikulovi, Ing. Ladislavovi Paňkovi, Ing. Jaroslavovi Prokopovičovi, Ing. Pavlovi Prokopovičovi a Jozefovi 
Staškovi. 

História stropkovského gymnázia v skratke 
1949 – 1. septembra 1949  bolo v Stropkove zriadené 
slovenské Gymnázium s dvoma triedami. Prvým riaditeľom 
sa stal Michal Popovič.  
1950 - riaditeľom sa stal Ladislav Benko.  
1951 - riaditeľom sa stal Michal Tká č.  
1952 – v školskom roku 1952/1953 škola načas presídlila do 
Vranova. Názov školy sa zmenil z „gymnázia“ na 
„jedenásťročnú strednú školu“. 
1956 - v školskom 
roku 1956/1957 sa pri 
Osemročnej strednej 
škole otvorila 
elokovaná IX. trieda 
Jedenásťročnej 
strednej školy vo 
Vranove nad Topľou.  
1958 - v školskom 
roku 1958/1959 sa začalo vyučovať na úplnej JSŠ 
s riaditeľom Mikulášom Novotom.  
1960 – v školskom roku 1960/1961 stal riaditeľom Ján 
Mihaľ. Zmena názvu školy na „strednú 
všeobecnovzdelávaciu školu“. 
1962 - v školskom roku 1962/1963 sa stal riaditeľom Vasil 
Hrinko  a k novovytvorenej Strednej všeobecno-vzdelávacej 
škole v Stropkove boli pričlenené tri triedy (IX., X. a XI. 
trieda) bývalej JSŠ ukrajinskej.  
1965 - v školskom roku 1965/1966 sa SVŠ pod vedením 

nového 
riaditeľa 

Valentína 
Smolka 

premiestnila do 
budovy 

bývalého 
okresného 

úradu 
(terajšieho obvodného úradu).  
1970 - v školskom roku 1970/71 sa riaditeľom 
stropkovského gymnázia stal Alexander Fedorko, ktorý stál 
pri jeho vzniku už v septembri 1949.  
1973 – zmena názvu školy opäť na „gymnázium“. 

1974 - od školského roka 1974/75 už malo gymnázium osem 
tried, a tak bola povolená funkcia zástupcu riaditeľa školy. 
Túto funkciu začala vykonávať PhDr. Oľga Guzyová.  
1977 - od školského roka 1977/78 sa zavádzali odborné 
voliteľné predmety – základy elektrotechniky a základy 
ekonomiky a organizácie. 
1981 - od školského roku 1981/1982 začalo pracovať nové 
vedenie školy. Riaditeľkou gymnázia sa stala PhDr. Oľga 
Guzyová  a zástupkyňou Kveta Rusnáková.  
1984 - PhDr. O. Guzyová odchádza z funkcie riaditeľky na 
miesto vysokoškolskej učiteľky na katedru ruského jazyka 
Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. Začiatok školského 
roka 1984/1985 sa začal pod vedením Kvety Rusnákovej, 
ktorá bola riadením poverená. 
1985 - od 1. februára 1985 nastupuje do školy nový riaditeľ 
Ing. Michal Micenko  a od začiatku školského roku 
1985/1986 funkciu zástupkyne riaditeľa školy vykonávala 
Helena Havrillová.  
1990 - v máji 1990 sa na základe konkurzu vrátil do funkcie 
riaditeľa gymnázia Valentín Smolko, Počas jeho pôsobenia 
vo funkcii zástupcov riaditeľa vykonávali Valéria 
Šmilňáková a PaedDr. Michal Lipinský.  
1996 - od 5. septembra 1996 sa začalo na gymnáziu 
vyučovať v nových priestoroch ZŠ na Konštantínovej ulici. 
1997 – v školskom roku 
1997/1998 do prímy boli 
prijatí prví študenti 
osemročného gymnázia. 
1999 - v školskom roku 
1999/2000 sa stáva 
riaditeľkou Gymnázia 
v Stropkove Mgr. 
Bibiána Obrimčáková. 
Počas jej funkčného obdobia zástupcov riaditeľa vykonávali 
Mgr. Mária Mihoková, PhDr. Tatiana Belovežčíková 
a RNDr. Jaroslav Mikita.  
2006 - po odchode Mgr. Bibiány Obrimčákovej v júli 2006 
do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky bol riadením školy poverený RNDr. 
Jaroslav Mikita , ktorý bol po úspešnom výberovom konaní 
v júni 2009 do funkcie riaditeľa školy menovaný. Jeho 
zástupkyňou sa stala RNDr. Ľubov Petričková.
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ŽIVOT ŠKOLY ŽIVOT ŠKOLY ŽIVOT ŠKOLY ŽIVOT ŠKOLY     
V DÁTUMOCHV DÁTUMOCHV DÁTUMOCHV DÁTUMOCH    

2. 9. 2009 - Otvorenie školského roka 
2009/2010 
V tradičnom čase o desiatej hodine 
otvorila nový školský rok básňou 
Diana Khwaja. K prítomným 
študentom a zamestnancom školy sa 
prihovoril riaditeľ gymnázia RNDr. 
Jaroslav Mikita, ktorý privítal dvoch 
nových členov pedagogického zbotu: 
Mgr. Ivanu Turčíkovú a Mgr. Martina 
Baluďanského. Potom sa slova ujali: 
primátor mesta Stropkov MUDr. Peter 
Obrimčák a za odbor školstva 
Prešovského samosprávneho kraja Ing. 
František Marcinčin, obaja bývalí 
študenti nášho gymnázia. Na slávnosti 
boli odovzdané aj certifikáty 
City&Guilds súčasným i bývalým 
žiakom školy. (-sc-) 
10. 9. 2009 – Prednáška Alexandera 
Dulebu 

V dopoludňajších hodinách sa študenti 
štvrtých ročníkov zúčastnili na 
prednáške Alexandra Dulebu z 
bratislavskej Spoločnosti pre 
zahraničnú politiku. Témou bola 
ekonomicko-politická problematika 
európsko-ruských i globálnych 
vzťahov z hľadiska dodávok ropy a 
zemného plynu. (-sc-) 
6. 10. 2009 – Beseda s ministrom 
vnútra Róbertom Kaliňákom 
V dopoludňajších hodinách sa v 
klubovni školy uskutočnila beseda s  
ministrom vnútra Róbertom 
Kaliňákom. Zúčastnili sa na nej triedy: 
septima, oktáva, 4.A a 4.B. Hneď 
v úvode minister v krátkosti 
porozprával čo-to o svojej práci. 
Hovoril aj o tom, že jeho úloha 
nespočíva len v schvaľovaní a riešení 
problémov na ministerstve, ale niekedy 
je aj sám priamym účastníkom 
nejakých prenasledovaní a rôznych 
akcií. Potom už nasledovali otázky 
priamo od študentov. Môžem povedať, 
že ani pri jednej otázke nezaváhal 
a hneď odpovedal. Myslím si, že táto 
beseda splnila svoj účel a každý z nej 
odchádzal bohatší o nejaké informácie. 

Ivana Smoligová, septima 
15. 10. 2009 – Uchaľak – tradičné 
prijatie prvákov do cechu 
študentského. 
6. 11. 2009 – Oslavy 60. výročia 
založenia školy 
Celý kolektív pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov školy, 
zástupcovia rodičov Rady školy, mnohí 
absolventi gymnázia, predstavitelia 
mesta Stropkov a Prešovského 
samosprávneho kraja, Červeného kríža 
a ďalší hostia si dôstojnou oslavou a 
spoločenskou recepciou pripomenuli 
krásne jubileum stropkovského 
gymnázia. Viac na inom mieste v 
tomto čísle. (-sc-) 
7. 11. 2009 – Stužková triedy 4. B 
Hneď po oslavách našej šesťdesiatky 
sa v stropkovskom zariadení známom 
ako hotel Ondava  konala prvá z troch 
tohoročných stužkových slávností. V 
ten večer zelené stužky svojim 
študentom pripínala triedna učiteľka 
Mgr. Ľubica Krajníková.  
13. 11. 2009 - Návšteva ministra 

Miroslava Laj čáka  
O význame 17.novembra ´89 pre 
súčasné postavenie Slovenska na 
medzinárodnej scéne diskutoval s 
gymnazistami minister zahraničných 
vecí Miroslav Lajčák. „Slovensko 
urobilo za 17 rokov svojej existencie 
viac, ako sa dá stihnúť za rovnaké 
obdobie v živote človeka,“ zhodnotil 
M. Lajčák transformáciu a reformy od 
roku 1989. Študentom vysvetlil, prečo 

je pre štát dôležité byť súčasťou 
väčších zoskupení ako je Európska 
únia a Severoatlantická aliancia. 
„Vstupom do EÚ a NATO sme si 
vyriešili existenčné otázky, nemusíme 
sa báť o našu bezpečnosť a budúcnosť, 
stojí za nami autorita Únie a Aliancie a 
máme výhody plynúce z členstva v 
nich.“ Študenti sa v diskusii s 
ministrom M.Lajčákom zaujímali o 
vzťahy Slovenska so susedmi, o 
reformy a novinky vo fungovaní 

Európskej únie, o porovnanie života 
pred rokom 1989 a teraz o situáciu 
okolo Kosova a hospodársku 
spoluprácu s Ruskom. 
13. 11. 2009 – Stužková triedy 4. A 
Týždeň po “béčke” sa v sále hotela 
Ondava konala stužková slávnosť 4. A. 
Tradičný džbán vína musel dopiť 
triedny učiteľ Mgr. Róbert Hecko.  
(-sc-) 
20. 11. 2009 - Beseda s bývalou 
riaditeľkou gymnázia (20. 11. 2009) 
V piatok  20. novembra 2009 nás 
svojou návštevou poctila bývalá 
riaditeľka nášho gymnázia pani štátna 
tajomníčka  Mgr. Bibiána 
Obrimčáková. Na pôdu svojej bývalej 
školy prišla so zámerom informovať 
nás o medializácii na Slovensku a vo 
svete. Beseda sa niesla vo veľmi 
priateľskom duchu. Štátna tajomníčka 
nám nechala priestor na slovo, otázky  
aj na naše subjektívne názory. Štýlom 
svojho prejavu sa snažila k nám čo 
najviac priblížiť. Cieľom  besedy bolo 
oboznámiť nás s prácou na 
ministerstve, no dovolila nám 
nahliadnuť aj do jej súkromného 
života. Pod jej záštitou sa konali 
mnohé známe projekty, významné 
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spoločenské podujatia a naša škola nie 
je výnimkou. Dennodenne 
spolupracuje s vysoko postavenými 
ľuďmi našej politiky a schvaľuje 
rozhodnutia počas neprítomnosti  
ministra školstva Ing. Jána Mikolaja. 
Pracovná vyťaženosť jej nedovolí často 
sa vracať  do Stropkova, do mesta jej 
osobných úspechov, no na spomienky  
gymnaziálneho pôsobenia určite 
nezabudne. Na záver nám všetkým 
popriala, aby sa táto škola pre nás stala 
takým istým odrazovým mostíkom do 
života, ako znamenala pre ňu.  
Martina Lehocká, 4. B 
20. 11. 2009 – Stužková triedy 
oktáva 

Sériu tohoročných stužkových slávností 
uzatvorili budúci maturanti – študenti 
oktávy. Polnočný “redový” so svojimi 
študentmi absolvovala ich triedna 
učiteľka Mgr. Mariana Sahajdová. 
 
1. 12. 2009 - Deň boja proti AIDS  

 
Prvý decembrový deň je už po mnohé 
roky známy ako Deň boja proti AIDS 
vyhlásený OSN a Medzinárodným 
červeným krížom. Naša škola sa 
svojimi aktivitami každoročne podieľa 
na širokej informačnej kampani, ktorá 
sa tomuto celosvetovému problému 
venuje. Od druhej polovice novembra 
plagáty informovali študentov 
o možnosti podpory ľudí chorých na 
AIDS. V dňoch 30. novembra a 1. 
decembra bol pre študentov prvých 
ročníkov a sexty prezentovaný film 
Anjeli, po ktorom bola diskusia. 
Prvého decembra na treťom poschodí 
našej školy študentky rozdávali 
červené stužky – symboly boja proti 
tejto chorobe. 
O týždeň neskôr (8. decembra) sa 
v klubovni školy uskutočnila séria 

stretnutí žiakov druhých ročníkov 
a sexty s pracovníčkami Úradu 
verejného zdravotníctva zo Svidníka, 
ktoré „veselo-vážne“ rozoberali 
problematiku AIDS i možné riziká 
pohlavných chorôb z mnohých 
pohľadov. Celú kampaň pripravili 
a organizačne zabezpečili RNDr. 
Ľubov Petričková a Mgr. Gabriela 
Homoľová. 
Mgr. Gabriela Homoľová 
2. 12. 2009 - Písanie esejí 
v anglickom jazyku  

 
Nadácia otvorenej spoločnosti (Open 
Society Foundation) tento rok vyhlásila 
16. ročník súťaže v písaní esejí 
v anglickom jazyku. Je to veľká 
príležitosť pre študentov gymnázií 
z celého Slovenska vyhrať hodnotné 
ceny, ktoré venovali sponzori tejto 
akcie. Patria tu knihy v angličtine, 
slovníky s CD-nosičmi, predplatné na 
časopisy v angličtine, mládežnícke 
karty či mapy. Súťaž sa koná v troch 
kategóriách: juniorskej (1. a 2. ročník, 
resp. kvinta a sexta), seniorskej (3. a 4. 
ročník, resp. septima a oktáva) a tretiu 
kategóriu tvoria anglofónni študenti 
študujúci na bilingválnych anglicko-
slovenských gymnáziách a študenti, 
ktorí v zahraničí navštevovali školu 
s vyučovacím jazykom anglickým. 
V tomto školskom roku boli vypísané 
tieto témy: 1. 2010 – Európsky rok 
boja proti chudobe a sociálnej 
odlúčenosti 2. 20 rokov od politických 
zmien v Európe 3. Rodová a platová 
rovnosť. Súťaže sa zúčastnili študenti 
kvinty (Maroš Vasilko), septimy (Ivana 
Smoligová, Martina Micenková, Lenka 
Poľaková, Jana Blanárová a Ivana 
Goffová) a oktávy (Matej Bzdil, Jana 
Kačmárová). Práce boli zaslané na 
vyhodnotenie, ktoré bude zverejnené 
v apríli budúceho roka.  
Ing. Jozef Beňo 

 
3. 12. 2009 – Mikuláš 
Krátko popoludní sa v školskej 
klubovni stretli žiaci sekundy tercie a 

kvarty so svojími triednymi 
učiteľkami. Pripravený program, ktorý 
deti predviedli, presvedčil Mikuláša, 
aby každému z nich aj tento rok 
venoval svoj balíček… 
 
8. 12. 2009 - Olympiáda v anglickom 
jazyku  

V dopoludňajších hodinách dňa 8. 
decembra 2009 sa v škole uskutočnilo 
školské kolo Olympiády v anglickom 
jazyku. Výsledky súťaže: V kategórii 
1A nebolo 1. a 2. miesto udelené, 3. 
miesto získal Tomáš Gornaľ zo 
sekundy. V kategórii 1B 1. mieso 
získala Lucia Poľaková z kvarty, 2. 
miesto Tamara Čekelská z kvarty, 3. 
miesto Veronika Obrimčáková z tercie. 
V kategórii 2A 1. miesto získala Petra 
Vojčeková z 2. A, 2. miesto Ivana 
Murdzíková z 1. C a 3. miesto Matej 
Bičej z 2. A. V kategórii 2B 1. miesto 
bolo udelené Simone Murdzíkovej zo 
4. A, 2. miesto získala Lenka Poľaková 
zo septimy a 3. miesto Barbora Fejová 
z 3. B. Komisiu na písomnú časť tvorili 
PhDr. Tatiana Belovežčíková, Mgr. 
Renáta Madzinová a Ing. Andrej 
Belovežčík. Ústna časť prebehla pred 
komisou v zložení PhDr. Tatiana 
Belovežčíková a Mgr. Ingrid 
Zakovičová. Študenti, ktorí obsadili 1. 
miesta v každej kategórii postupujú 
v januári na obvodné kolo. 
(-sc-)
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VýletVýletVýletVýlet        do Poľskado Poľskado Poľskado Poľska    
  

Niektorí študenti nášho gymnázia sa v dňoch 29. a 30. apríla 
zúčastnili poznávacieho výletu s týmito zastávkami : 
Osvienčim, Wadowice, Krakov. Tri triedy a tri pani učiteľky 
sa vydali na cestu už o pol šiestej ráno. Po asi päťhodinovej 
ceste sme došli, hoci s menším meškaním, do 
koncentračného tábora Osvienčim - Auschwitz I. Tu sme 
boli oboznámení s hrozným osudom Židov, Rómov 
a politických väzňov. Podaktorí zahynuli už pri transporte, 
no niektorým sa podarilo prežiť najťažší prvý deň, v ktorom 
nacistický doktor rozhodol o ďalšom osude daného človeka. 
Buď ho poslal do plynovej komory, kde sa na masové 
usmrcovanie používal  cyklón B, alebo ho nechal žiť, ale 
takíto väzni museli znášať mučenie, každodenné popravy, 
ťažkú prácu, cielené vyhladovanie a pod. Boli sme zhrození, 
keď nám pani  sprievodkyňa hovorila a pokusoch doktora 
Mengeleho.  

Po pútavom rozprávaní sme sa presunuli do 
ďalšieho vyhladzovacieho tábora Auschwitz II. (Birkenau, 
Brezinka). Z pozorovacej veže tohto areálu sa nám naskytol 
neskutočný pohľad. Organizovanosť a dômyselnosť Nemcov 
nenechala nikoho na pochybách, že holokaust sa 
nezmazateľne zapíše do dejín zla. Na našich pochmúrnych 
tvárach bolo vidieť súcit, no hlavne strach, že na  týchto 
miestach zomrelo tisíce osôb.   

Už trochu unavení sme sa autobusom presunuli do 
Wadowíc, kde sme mali zabezpečené ubytovanie a stravu. 
Po výdatnej večeri nás pani učiteľky vzali prezrieť si mesto. 
Bolo veľmi pekné a stredobodom pozornosti určite bola 
bazilika, pred ktorou sa nachádzala veľká socha Jána Pavla 

II., ktorý preslávil toto mestečko. Už celkom utrápení sme sa 
vracali na ubytovňu s peknými fotografiami a zážitkami.  

Ďalší deň sme si to nasmerovali do Krakova. 
Obdivovali sme Hlavné námestie, ktoré je najväčšie 
v Európe. A skutočným klenotom tohto prekrásneho mesta 
je vyvýšenina Wawel, historické sídlo poľských kráľov. 
Zaujímavá bola aj budova Sukenice a pre mňa osobne 
najúžasnejším zážitkom bolo vidieť gotický oltár vo 
veľkolepej katedrále v centre mesta, ktoré je tretie najväčšie 
mesto v Poľsku a je centrom umenia, kultúry a festivalov. V 
tejto katedrále sú napríklad uložené pozostatky poľského 
patróna sv. Stanislava a Tadeusza Kosciuszka.  

V meste je toľko kostolov a historických budov, že 
sa všade jednoducho nedalo pozrieť. Ale kto nevenoval čas 
nákupom ako ja, mohol si pokojne poprezerať kultúrne 
pamiatky Poliakov alebo galérie, či múzeá. Bolo ich tam 
ozaj dosť. 

S estetickými zážitkami sme sa všetci radi vracali 
na rodné Slovensko a obohatení o nové poznatky 
a skúsenosti . Tento výlet musel každého nadchnúť, 
minimálne zaujať. Čas bol ozaj využitý naplno a týmto by 
som sa chcel veľmi pekne poďakovať naším profesorkám 
Mgr. Senajovej, Mgr. Sahajdovej a Mgr. Krajníkovej, 
sprievodcom a v neposlednom rade aj vodičovi, ktorý nás 
šťastne doviezol domov.                                 

Jakub Cuba 4.A 

Náš školský výletNáš školský výletNáš školský výletNáš školský výlet    
Nie som na gymnáziu veľmi dlho, ale 
určite viem, že táto spomienka patrí 
medzi moje najobľúbenejšie. Výlet, 
ktorý sa chystám opísať, sa 
uskutočnil v Starej Ľubovni. Okrem 
času a dátumu si pamätám všetko.
 Začiatkom tohto príbehu je 
ranné meškanie. Keďže bývam v 
Sitníkoch, rozhodla som sa, že 
počkám na autobus tam. Bola to 
výhoda, pretože cesta viedla cez 
moju dedinu a nemusela som ísť do 
Stropkova. No nevýhoda bola, že 
som veľmi dlho čakala, čo ma 
postupom času privádzalo do 
šialenstva. Bola som veľmi nervózna 
a nevedela som, kedy tan autobus 
príde. Napokon sa predsa len objavil 
v plnej paráde. Nebol síce taký nóbl, 
ale v tejto situácii som si to vôbec 
nevšímala. Autobus bol plný mojich 
spolužiakov a kamarátov zo 
sekundy. Ledva som si našla miesto. Cesta bola veľmi 
zábavná, pretože som bola obklopená kamarátmi, 
s ktorými som sa ani na chvíľu nenudila.  Keď 
sme dorazili do cieľového mesta, naša prvá zastávka 
bola v dome mešťana, ktorý bol v centre starej 
Ľubovne. Bolo to veľmi pekné až na to,  

 
že jediné, čo v ňom nebolo zo starožitníctva, bol asi 
príborník...  
Druhá zastávka bola pri zmrzline a tretia hneď 

v kostole, v ktorom bolo 
neuveriteľne veľa nádherných 
sôch. Na štvrtej zastávke sme si 
zasa vyrazili pár mincí, za ktoré 
sme si v zábavnom parku mohli 
kúpiť jazdu na koni, strieľať 
z luku a robiť mnoho ďalších 
zábavných vecí. A to zďaleka 
ešte nebolo všetko. Mohli sme 
chodiť na dvoch tyčiach, čo mne 
vôbec nešlo, ale aj absolvovať 
skúšku odvahy, čiže prejsť 
prekážkovú dráhu, ktorú som ale 
zvládla. 
Po čase sme boli hladní, a tak 
sme začali hľadať voľnú 
reštauráciu v okolí. Všetci sme 
sa poriadne najedli a mysleli 
sme si, že pôjdeme už domov, 
ale čakalo nás veľké 
prekvapenie – Aqua Park. Bola 

tam neuveriteľná zábava, ktorej sme si užili najmä na 
tobogáne. A nakoniec cesta domov, ktorú som síce 
takmer celú prespala, ale aj tak mi na nej bolo dobre. 
 Moje prvé slová, ktoré som po výlete povedala, 
boli: „Bol to super zážitok!“ (11. 6. 2009) 
 
Diana Khwaja, sekunda 
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CITY AND GUILDSCITY AND GUILDSCITY AND GUILDSCITY AND GUILDS    
 

Naše gymnázium je od r. 2003 akreditovaným 
skúšobným centrom City&Guilds Qualifications, britskej inštitúcie 
s vyše 150-ročnou tradíciou, ktorá zabezpečuje jazykové 
vzdelávanie, ale aj vzdelávanie v oblasti informačných technológií, 
spracovania dát, kancelárskych prác a odborných zručnostiach. To, 
že je naša škola akreditovaným centrom, nás oprávňuje 
organizovať a realizovať skúšky na získanie medzinárodných 
certifikátov. Od získania akreditácie v r. 2003 absolvovalo túto 
skúšku 58 študentov s vynikajúcimi 
výsledkami a úspešnosťou takmer 
95%. Výhodou tejto skúšky je, že 
termín nie je pevne daný, ale dá sa 
dohodnúť podľa záujmu študentov. 
V porovnaní s inými 
medzinárodnými certifikátmi sa táto 
skúška koná v známom prostredí 
našej školy, nie je potrebné nikam 
cestovať. Ústna a písomná časť sa 
nemusia konať v ten istý deň. Mali 
sme zaužívanú prax konania týchto 
skúšok v máji, prípadne v júni. 
V tomto šk. roku 29. a 30. 
septembra bolo vykonaných 9 
skúšok.  

Filozofia náhrady slovenskej maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka bola uvedená v školskom zákone 245/2008 Z. z. 
z 22. mája 2008, ale až v spomínanej vyhláške nadobudla táto 
vízia konkrétnu podobu, a síce, že držiteľ Diplomu na úrovni B2 má 
uznanú maturitnú skúšku z anglického jazyka v plnom rozsahu, 
a úroveň B1 nahrádza ústnu formu internej časti našej MS. Úrovne 
B1 a B2 vychádzajú zo spoločného európskeho referenčného 
rámca, B1 je nižšia a B2 je vyššia úroveň. V praxi to znamená, že 
práve študenti, ktorí sú v tomto školskom roku v maturitnom 
ročníku, majú po prvýkrát v histórii túto možnosť.  

Skúšky City&Guilds sú „on demand“, tj. termín sa 
dohodne s prihlásenými kandidátmi a ja, ako tajomníčka 
skúšobného centra, ich objednám priamo z Anglicka s minimálne 
mesačným predstihom pred 
plánovaným termínom skúšky. 
Skúšky sa objednávajú 
elektronicky. Úlohy sú doručené 
do školy v zapečatenej obálke 
a otvárajú sa v deň skúšok pred 
kandidátmi.   

Pri písomnej skúške 
IESOL (International English for 
Speakers of Other Languages), 
ktorá testuje jazykové zručnosti v 
štyroch oblastiach: počúvanie 
s porozumením (4 úlohy), čítanie 
s porozumením (4 úlohy) a 
písanie (2 úlohy: praktická úloha a kompozícia na tému). Štruktúra 
úloh je vo všetkých úrovniach rovnaká, rozdiel je v náročnosti, 
slovnej zásobe, počte slov. Skúška trvá približne dve 60-minútové 
hodiny, ide najprv počúvanie cca 30 minút, potom si kandidáti 
riadia čas tak, aby test odovzdali v časovom limite. Môžu pri tom 
používať anglické výkladové slovníky (t.j. anglicko-anglické). 
Kandidáti sú rozdelení do miestností podľa úrovne skúšky, každý 
sedí sám.  

Ústná skúška ISESOL (International Spoken English for 
Speakers of Other Languages) je medzinárodne uznávanou 

skúškou, ktorá testuje jazykové zručnosti v štyroch úlohách: 1. 
reakcia na podnet v angličtine v 5 témach, 2. krátke dialógy na 
konkrétnu situácie, 3. dlhší dialóg so zadaním úloh, 4. vyjadrenie 
názoru na danú tému. Špecifikom ústnej skúšky je, že kandidát 
musí reagovať promptne, bez prípravy. Dĺžka skúšky je v B1 deväť 
minút a v B2 desať minút.  

Ústna skúška je oveľa náročnejšia na prípravu, keďže sa 
celá nahráva, musí byť ticho aj vo vedľajších miestnostiach a na 
chodbách, aby bola nahrávka kvalitná. Okrem nahrávacej techniky 
je táto skúška náročná aj pre „skúšajúceho“, ktorý sa musí presne 
držať daných otázok a sledovať časový limit. Skúšajúci vchádzajú 
do miestnosti po jednom a po ukončení skúšky odchádzajú tak, 

aby sa nestretli s ostatnými 
kandidátmi. 

Po skončení skúšok sa 
celá dokumentácia vloží do 
špeciálnej obálky a bezodkladne 
odošle do Anglicka, kde sa testy 
opravujú a vyhodnocujú. Obdobie 
čakania na výsledok je veľmi 
napínavé, ale ten pocit, keď sa 
študenti dozvedia, že spravili, stojí 
za to.  
Kto chce mať uznané tieto skúšky 
ako náhradu za maturitu, musí 
vykonať obe časti (písomnú aj 

ústnu), za obidve získa certifikát a na základe týchto certifikátov 
požiada o vydanie DIPLOMU, na základe ktorého riaditeľ školy 
vydá rozhodnutie o uznaní ako náhrady za maturitnú skúšku. 
Keďže som už v jari mala informácie o tejto vyhláške, informovala 
som študentov hlavne z radov tretiakov a septimy. Títo si urobili 
písomnú skúšku v máji a teraz v septembri si dorobili ústnu 
v rovnakej úrovni, alebo sa rozhodli si urobiť obe skúšky vo vyššej 
úrovni.  V tomto školskom roku majú všetci študenti, ktorí sa na 
skúšky prihlásili, uznané certifikáty v oboch úrovniach ako náhradu 
maturitnej skúsky v plnom rozsahu. Ide o šietich študentov: traja v 
B1: Bilá, Hamarčák, Burcáková - všetci zo 4.B a traja v B2: 
Murdzíková, 4.A, Černická a Motyková z oktávy 

Na skúšky sa môže prihlásiť ktokoľvek – vek nie je 
rozhodujúci. Podstatná je úroveň, na akej sa kandidát nachádza. 

Čo sa týka uznania tejto skúšky 
ako náhrady maturitnej skúšky 
z angličtiny, potom táto skúška 
nemôže byť staršia ako dva 
roky. Odporúčam študentom 
urobiť si skúšku v nižšom 
ročníku v nižšom leveli, aby si 
vyskúšali, čo ich tam vlastne 
čaká, a či bola pre nich zvolená 
úroveň ťažká alebo ľahká. 
A potom na konci 3. ročníka, 
prípadne na začiatku 4. 
ročníka, si zvoliť úroveň tak, 
aby sa im uznala ako maturitná 
skúška. Potom v maturitnom 

ročníku budú mať takíto študenti viac času na ďalšie tri maturitné 
predmety. Počas samotnej maturity budú mať menej stresu. Okrem 
získania maturitnej skúšky získajú medzinárodné certifikáty, ktoré 
im dajú výhody aj v ďalšom štúdiu na vysokej škole a pri uchádzaní 
sa o zamestnanie.   
 
PhDr. Tatiana Belovežčíková, tajomníčka medzinárodného 
skúšobného centra City&Guilds 
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Zvolen - Štúrovo pero 2008 
  

,,Nikto, kto len nie je k zemskej hrude priviazaný, 
kto len sám sebe nežije, nemôže byť bez novín...“ – tento 
výrok, ktorého autorom je Ľudovít Štúr, si organizátori 
zvolili ako motto celoslovenskej novinárskej súťaže 
stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero. Táto súťaž 

vznikla pôvodne z rétorickej súťaže Štúrov Zvolen a po 
nejakom čase sa rozšírila na celoslovenskú súťaž mladých 
žurnalistov. Organizátori vychádzali z toho, že Ľudovít Štúr 
bol nie len vynikajúci rečník, ale aj literát a novinár.  
  Už po 15. krát sa vo Zvolene v dňoch 24. a 25. 
apríla 2009 oceňovala tvorba žiakov stredných a vysokých 
škôl a ich výsledná práca počas celého školského roka 
v podobe časopisov. Náš školský časopis je v tomto obore 
nováčikom a zúčastňuje sa tohto podujatia len po druhýkrát. 
Dva dni, ktoré majú mladí novinári z celého Slovenska 
stráviť vo Zvolene, nie sú len o oceňovaní. Bola som veľmi 
milo prekvapená s organizáciou tohto podujatia. Po dlhej 
ceste z nášho mestečka a po oboznámení sa s priestormi 
stredoškolského internátu, kde sme mali stráviť dva dni, nás 
privítali v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Ako to všade 
býva, nasledovalo predstavenie hlavných organizátorov 
a dozvedeli sme sa aj o programe, v ktorom boli aj tlačové 
konferencie, koncert skupiny, návšteva pamätníka Ľudovíta 
Štúra a mnoho ďalších aktivít. Prvá tlačová konferencia sa 
konala hneď prvý deň s ministrom zahraničných vecí 
Miroslavom Lajčákom. Mali sme česť klásť mu otázky, 
ktorých aj tak nebolo zo začiatku veľa, ale postupne sme my 
mladí novinári nabrali odvahu. Pán minister odpovedal na 
všetky naše otázky rôzneho typu a nedal sa zaskočiť.  

Na druhý deň sme mali ďalšiu tlačovú konferenciu 
s jedným z hlavných organizátorov tejto súťaže - televíziou 
Markíza, ktorú zastupoval jej generálny riaditeľ Václav 
Mika. Môžem povedať, že táto sa niesla v uvoľnenejšom 
duchu a otázok bolo už od začiatku dosť. Cieľom tohto 
podujatia je tiež usmerniť, poradiť a zvýšiť kvalitu tímu, 
ktorý pracuje na tvorbe časopisu a práve o to sa pokúšali: 
Mgr. Eva Bachletová, Mgr. Pavol Vitko a Mgr. Patrik 
Herman, ktorí rozoberali v našej prítomnosti každý jeden 
časopis a nahlas vyslovovali svoje kladné, ale aj záporné 
názory. Počas toho prebiehali aj rôzne výmeny názorov, ale 
vždy sa vyvodil nejaký záver a dobré rady ako vyriešiť dané 
problémy, a tak vylepšiť časopis. Aj náš časopis má čo 
zlepšovať, hoci nebol ohodnotený záporne, ešte vždy je veľa 
práce, ktorú treba vykonať. 

  Myslím si, že každý časopis by si zaslúžil vyhrať, 
pretože už len  úsilie, ktoré žiaci vynaložia počas školského 
roka napriek tomu, že majú veľa práce v škole, stojí za 
odmenu. Taktiež sú aj rôzne podmienky, v ktorých sa 
časopis vydáva. Niektorí si musia na jeho tlač zarábať alebo 
si hľadajú sponzorov, napríklad nejaké podniky, súkromné 
spoločnosti a iných zase sponzoruje škola. No talent 
novinára vynikne všade, pretože dôležitý je obsah, nie až tak 
forma, v ktorej sa nachádza. Aj keď väčšinou ľudia siahnu 
po časopisoch, ktoré majú krajší obal, než by mali sledovať 
myšlienky autorov napísaných v texte, ktorý je vo vnútri. 
Preto je veľmi pekným gestom tejto súťaže, že porotcovia 
venujú časopisom svoj čas a čítajú vnútro časopisu a podľa 
toho aj spravodlivo hodnotia. Naučila som sa aj to, že hoci 
počúvať kritiku na svoju tvorbu nie je veľmi príjemné, je to 
potrebné, aby sme sa zdokonaľovali a videli, ako naše malé 
diela vnímajú iní. 

Aj napriek tomu, že náš časopis nebol ocenený, 
odchádzala som zo Zvolena s novými nápadmi ako ho 
vylepšiť a viac zabojovať, aby o rok naše nedostatky boli 
odstránené, a aby sa dostal na vyššiu úroveň. Ďakujem aj 
pánovi profesorovi S. Cichému, ktorý ma tam sprevádzal.   
  
 Ivana Smoligová, septima 
 
 

Náš rozhovor s Patrikom Hermanom  

 
Patrik Herman je známy ako redaktor Markízy a hlavne 
moderátor relácie Lampáreň. Narodil sa v roku 1974 
v Trnave, kde aj študoval. Už dlhší čas, počas svojich štúdií, 
sa poberal mediálnym smerom. Ako 21-ročnému sa mu 
podarilo vyhrať konkurz do Markízy, kde pôsobí dodnes. 

 
Ako dlho sa zúčastňujete súťaže Štúrovo pero? 
Ako porotca som na Štúrovom pere 10. krát, takúto istú dobu 
aj televízia Markíza sponzoruje túto súťaž. Po prvýkrát som 
bol v kontakte s touto súťažou, ešte keď som študoval, 
niekedy okolo roku 1989, takže je to už pomaly 20 rokov.  
A aký to bol časopis, v ktorom ste pracovali? 
Pracoval som v školskom časopise Blesk, kde som bol aj 
šéfredaktorom. Tak som sa postupne prepracoval zo 
súťažiaceho až na porotcu.  
Aký  je to rozdiel byť súťažiacim a porotcom? 
Keď som tu bol ako súťažiaci, tak bolo to hlavne o strese 
a tréme. Vždy som bol plný očakávania, ako náš časopis 
dopadne a zakaždým som si odtiaľto odnášal veľa zážitkov. 
Boli sme skupina redaktorov, ktorí vychádzali medzi sebou 
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aj s učiteľmi veľmi dobre. V tom bola aj naša výhoda, 
pretože v tejto dobe je to vzácnosť.  
Pracovali ste aj v nejakých konkrétnych novinách? 
Ja som vlastne počas gymnázia brigádoval ako reportér 
v okresných novinách, z nich som sa postupne prepracoval 
do Slovenského rozhlasu, kde som pôsobil ako moderátor 
komerčnej rozhlasovej stanice. Taktiež som pracoval ako 
hovorca primátora mesta Trnava a to všetko a ďalšie 
pracovné miesta som v roku 1996 zamenil za televíziu 
Markíza.  
Ako hodnotíte tento ročník? 
Je ťažké to takto povedať. Tie časopisy, ktoré sa tu 
pravidelne zúčastňujú, počúvajú, čo im hovoria porotcovia. 
O rok znova prídu na túto súťaž a už majú všetky chyby 
odstránené. Potom nastáva situácia, že sa nám na prvú 
priečku natlačí až 30 časopisov, čo je potom problém. My už 
dostávame vaše časopisy do rúk vo februári, takže je 

dostatok času, aby sme vybrali naozaj ten najlepší. Je to 
naozaj veľká zodpovednosť vedieť si obhájiť svoje 
rozhodnutie ohľadom víťaza.  
Aké rubriky ob ľubujete pri čítaní časopisov? 
Najradšej mám zábavné rubriky a hlavne tie, kde sa môžem 
dočítať rôzne ,,brepty“ učiteľov a vtipné príhody zo 
školských lavíc.  
Bude aj naďalej televízia Markíza túto súťaž 
podporovať? 
Myslím si, že áno, hoci s istotou by vám to skôr mohol 
povedať náš generálny riaditeľ. Tvorí to aj imidžovú stránku 
našej televízie v tom, že vychovávame budúcich novinárov. 
No má to aj svoju komickú stránku, pretože si vychovávame 
generáciu, ktorá nás potom ,,vykopne“ zo stoličiek.  
 
Ivana Smoligová, septima 

 
 
 

 
 

 Štyri  roky na strednej škole naučia človeka iniciatívne sa pozerať do budúcnosti, vidieť svet Štyri  roky na strednej škole naučia človeka iniciatívne sa pozerať do budúcnosti, vidieť svet Štyri  roky na strednej škole naučia človeka iniciatívne sa pozerať do budúcnosti, vidieť svet Štyri  roky na strednej škole naučia človeka iniciatívne sa pozerať do budúcnosti, vidieť svet 
vlastnými očami avlastnými očami avlastnými očami avlastnými očami a    odraziť sa tým správnym smerom. Každý zodraziť sa tým správnym smerom. Každý zodraziť sa tým správnym smerom. Každý zodraziť sa tým správnym smerom. Každý z    nás poznnás poznnás poznnás pozná nesmelý pocit, bzučanie á nesmelý pocit, bzučanie á nesmelý pocit, bzučanie á nesmelý pocit, bzučanie 
vvvv    bruchu abruchu abruchu abruchu a    neuveriteľné sucho vneuveriteľné sucho vneuveriteľné sucho vneuveriteľné sucho v    krku, keď prvýkrát vstúpi do prvého ročníka strednej školy. Nový krku, keď prvýkrát vstúpi do prvého ročníka strednej školy. Nový krku, keď prvýkrát vstúpi do prvého ročníka strednej školy. Nový krku, keď prvýkrát vstúpi do prvého ročníka strednej školy. Nový 
svet, noví ľudia, neisté pohľady spolužiakov svet, noví ľudia, neisté pohľady spolužiakov svet, noví ľudia, neisté pohľady spolužiakov svet, noví ľudia, neisté pohľady spolužiakov ––––    to všetko je spojené sto všetko je spojené sto všetko je spojené sto všetko je spojené s    novounovounovounovou    etapou života človeka etapou života človeka etapou života človeka etapou života človeka ––––    
strednou školoustrednou školoustrednou školoustrednou školou. Po mnohých zážit. Po mnohých zážit. Po mnohých zážit. Po mnohých zážitkoch, „trapasoch“, ale aj úspechoch počas krásneho obdobia strednej koch, „trapasoch“, ale aj úspechoch počas krásneho obdobia strednej koch, „trapasoch“, ale aj úspechoch počas krásneho obdobia strednej koch, „trapasoch“, ale aj úspechoch počas krásneho obdobia strednej 
školy sa neistým krokom posúvame ku koncu. Niekedy sa stalo, že si mnohí zškoly sa neistým krokom posúvame ku koncu. Niekedy sa stalo, že si mnohí zškoly sa neistým krokom posúvame ku koncu. Niekedy sa stalo, že si mnohí zškoly sa neistým krokom posúvame ku koncu. Niekedy sa stalo, že si mnohí z    nás niekoľkokrát nás niekoľkokrát nás niekoľkokrát nás niekoľkokrát 
povedali, aby sa to už všetko povedali, aby sa to už všetko povedali, aby sa to už všetko povedali, aby sa to už všetko skončilo,  no čím sme bližšie skončilo,  no čím sme bližšie skončilo,  no čím sme bližšie skončilo,  no čím sme bližšie 
kkkk    poslednému zvončeku, tým viac poslednému zvončeku, tým viac poslednému zvončeku, tým viac poslednému zvončeku, tým viac sa osa osa osa obávame konca. Trošku bávame konca. Trošku bávame konca. Trošku bávame konca. Trošku 
ssss    nostalgiou spomíname na časy nostalgiou spomíname na časy nostalgiou spomíname na časy nostalgiou spomíname na časy nádherných zážitkov, krásnych nádherných zážitkov, krásnych nádherných zážitkov, krásnych nádherných zážitkov, krásnych 
vzťahov, ale aj prvých vzťahov, ale aj prvých vzťahov, ale aj prvých vzťahov, ale aj prvých nezabudnuteľných lások.  nezabudnuteľných lások.  nezabudnuteľných lások.  nezabudnuteľných lások.      

Asi nikto zAsi nikto zAsi nikto zAsi nikto z    nás nezabudne nás nezabudne nás nezabudne nás nezabudne na hodiny,  ktoré sme dennodenne na hodiny,  ktoré sme dennodenne na hodiny,  ktoré sme dennodenne na hodiny,  ktoré sme dennodenne 
trávili vtrávili vtrávili vtrávili v    laviciach alaviciach alaviciach alaviciach a    prihovárali sa prihovárali sa prihovárali sa prihovárali sa kkkk    nám pedagógovia so snahou nnám pedagógovia so snahou nnám pedagógovia so snahou nnám pedagógovia so snahou nás ás ás ás 
niečo naučiť. Vniečo naučiť. Vniečo naučiť. Vniečo naučiť. V    budúcnosti si viem budúcnosti si viem budúcnosti si viem budúcnosti si viem živo predstaviť, ako sa aj po 40živo predstaviť, ako sa aj po 40živo predstaviť, ako sa aj po 40živo predstaviť, ako sa aj po 40----
tich rokoch smejem na tých istých príhodách atich rokoch smejem na tých istých príhodách atich rokoch smejem na tých istých príhodách atich rokoch smejem na tých istých príhodách a    „trapasoch“, ktoré sa stali počas vyučovania. „trapasoch“, ktoré sa stali počas vyučovania. „trapasoch“, ktoré sa stali počas vyučovania. „trapasoch“, ktoré sa stali počas vyučovania. 
Neodmysliteľnou spomienkou aNeodmysliteľnou spomienkou aNeodmysliteľnou spomienkou aNeodmysliteľnou spomienkou a    takým zvláštnym putom sa pre nás stal „lyžiarak“. Všetci sme tamtakým zvláštnym putom sa pre nás stal „lyžiarak“. Všetci sme tamtakým zvláštnym putom sa pre nás stal „lyžiarak“. Všetci sme tamtakým zvláštnym putom sa pre nás stal „lyžiarak“. Všetci sme tam    šli šli šli šli 
trošičku uzavretí, no tento týždeň sa pre nás stal takým spojovacím bodom, ktorému ďakujeme hlavne trošičku uzavretí, no tento týždeň sa pre nás stal takým spojovacím bodom, ktorému ďakujeme hlavne trošičku uzavretí, no tento týždeň sa pre nás stal takým spojovacím bodom, ktorému ďakujeme hlavne trošičku uzavretí, no tento týždeň sa pre nás stal takým spojovacím bodom, ktorému ďakujeme hlavne 
za večery plné obrovskej zábavy, nekonečných rozhovorov, ale aj za za večery plné obrovskej zábavy, nekonečných rozhovorov, ale aj za za večery plné obrovskej zábavy, nekonečných rozhovorov, ale aj za za večery plné obrovskej zábavy, nekonečných rozhovorov, ale aj za     
vznik krásnych priateľstiev. Po týždni lyžiarskeho výcviku sme sa vrátili do realityvznik krásnych priateľstiev. Po týždni lyžiarskeho výcviku sme sa vrátili do realityvznik krásnych priateľstiev. Po týždni lyžiarskeho výcviku sme sa vrátili do realityvznik krásnych priateľstiev. Po týždni lyžiarskeho výcviku sme sa vrátili do reality. Ná. Ná. Ná. Návrat bol krutý. vrat bol krutý. vrat bol krutý. vrat bol krutý. 
Hlavné bolo, že Hlavné bolo, že Hlavné bolo, že Hlavné bolo, že späť prišiel nový kolektív ľudí, ktorýspäť prišiel nový kolektív ľudí, ktorýspäť prišiel nový kolektív ľudí, ktorýspäť prišiel nový kolektív ľudí, ktorý,,,,        dovolím si povedať, sa doteraz nepretrhol. dovolím si povedať, sa doteraz nepretrhol. dovolím si povedať, sa doteraz nepretrhol. dovolím si povedať, sa doteraz nepretrhol.     

Boli časy, keď to triedna sBoli časy, keď to triedna sBoli časy, keď to triedna sBoli časy, keď to triedna s    nami nemala najľahšie, no postupne sme si vybudovali knami nemala najľahšie, no postupne sme si vybudovali knami nemala najľahšie, no postupne sme si vybudovali knami nemala najľahšie, no postupne sme si vybudovali k    sebe cestu. sebe cestu. sebe cestu. sebe cestu. 
Počas celého štúdia sme spolu pretancovaPočas celého štúdia sme spolu pretancovaPočas celého štúdia sme spolu pretancovaPočas celého štúdia sme spolu pretancovali všetky diskotéky, ktoré bli všetky diskotéky, ktoré bli všetky diskotéky, ktoré bli všetky diskotéky, ktoré boli spojené soli spojené soli spojené soli spojené s    naším spoločenským naším spoločenským naším spoločenským naším spoločenským 
životom v škole. Po zábave prišli aj pre životom v škole. Po zábave prišli aj pre životom v škole. Po zábave prišli aj pre životom v škole. Po zábave prišli aj pre nás povinnosti. Vnás povinnosti. Vnás povinnosti. Vnás povinnosti. V    treťom ročníku sme sa stali „krstnými treťom ročníku sme sa stali „krstnými treťom ročníku sme sa stali „krstnými treťom ročníku sme sa stali „krstnými 
rodičmi“. Naše rodičmi“. Naše rodičmi“. Naše rodičmi“. Naše ““““ucháucháucháuchá” ” ” ” ----    prváci nám pripomínali tie isté výrazy tváre, aké sme mali my vprváci nám pripomínali tie isté výrazy tváre, aké sme mali my vprváci nám pripomínali tie isté výrazy tváre, aké sme mali my vprváci nám pripomínali tie isté výrazy tváre, aké sme mali my v    prvom prvom prvom prvom 
ročnročnročnročníku. Nezabudnuteľným zážitkom bol spoznávací výlet do Prahy aíku. Nezabudnuteľným zážitkom bol spoznávací výlet do Prahy aíku. Nezabudnuteľným zážitkom bol spoznávací výlet do Prahy aíku. Nezabudnuteľným zážitkom bol spoznávací výlet do Prahy a    ssssamozrejme aj cesta do amozrejme aj cesta do amozrejme aj cesta do amozrejme aj cesta do 
OsvienčimaOsvienčimaOsvienčimaOsvienčima. Dnes sme vo štvrtom ročníku a. Dnes sme vo štvrtom ročníku a. Dnes sme vo štvrtom ročníku a. Dnes sme vo štvrtom ročníku a    náš stredoškolský život sa pomaličky kráti. Nechceme náš stredoškolský život sa pomaličky kráti. Nechceme náš stredoškolský život sa pomaličky kráti. Nechceme náš stredoškolský život sa pomaličky kráti. Nechceme 
tomu uveriť, že každý, kto nám povedal: „Neboj sa, to ti  zbehne tak rýchlo,tomu uveriť, že každý, kto nám povedal: „Neboj sa, to ti  zbehne tak rýchlo,tomu uveriť, že každý, kto nám povedal: „Neboj sa, to ti  zbehne tak rýchlo,tomu uveriť, že každý, kto nám povedal: „Neboj sa, to ti  zbehne tak rýchlo,    ani nebudeš vedieť ako“, ani nebudeš vedieť ako“, ani nebudeš vedieť ako“, ani nebudeš vedieť ako“, 
mal pravdu. Naozaj, štyri roky je krátky čas amal pravdu. Naozaj, štyri roky je krátky čas amal pravdu. Naozaj, štyri roky je krátky čas amal pravdu. Naozaj, štyri roky je krátky čas a    nám sa ešte nechce nám sa ešte nechce nám sa ešte nechce nám sa ešte nechce     
rozlúčiť. No neistými krokmi sa dnes blížime krozlúčiť. No neistými krokmi sa dnes blížime krozlúčiť. No neistými krokmi sa dnes blížime krozlúčiť. No neistými krokmi sa dnes blížime k    maturite smaturite smaturite smaturite s    pocitom strachu apocitom strachu apocitom strachu apocitom strachu a    rešpektu pred tým, čo rešpektu pred tým, čo rešpektu pred tým, čo rešpektu pred tým, čo 
bude ďalej.bude ďalej.bude ďalej.bude ďalej.    

Naše cesty sa rozídu, no aj napriek tomu tie roky stáNaše cesty sa rozídu, no aj napriek tomu tie roky stáNaše cesty sa rozídu, no aj napriek tomu tie roky stáNaše cesty sa rozídu, no aj napriek tomu tie roky stáli naozaj za to ali naozaj za to ali naozaj za to ali naozaj za to a    my budeme mať na čo my budeme mať na čo my budeme mať na čo my budeme mať na čo 
spomínať.spomínať.spomínať.spomínať.    
    DovideniaDovideniaDovideniaDovidenia!!!!    4.B4.B4.B4.B    
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Jazykové okienko   
1. životodarný, blahodarný alebo životodárny, blahodárny 
    Pri sledovaní rozličných prejavov sa môžeme občas stretnúť 
so zloženými prídavnými menami životodárny, blahodárny, 
zákonodárny, v ktorých druhá časť má podobu -dárny s 
dlhým á. Táto časť zložených prídavných mien má mať však 
krátke a, lebo súvisí so slovesom dať, resp. darovať. Správne 
podoby prídavných mien sú: životodarný, blahodarný, 
zákonodarný. Môžeme teda hovoriť o vode ako o životodarnej 
tekutine, o blahodarnom účinku niečoho, o zákonodarnej 
iniciatíve poslancov.  
2. nasledovný, nasledovne alebo taký, tento, takto 
   V súčasnosti sa často stretávame s výrazmi: Kurzový lístok je 
nasledovný... ; Výsledky zápasu sú nasledovné... ; Budeme 
pokračovať nasledovne. Vzbudzuje to dojem, akoby sme pri 
vypočítavaní, pri uvádzaní istých informácií zabudli na 
zámená taký, tento, takto: kurz je takýto; výsledky sú takéto; 
budeme pokračovať takto. Pritom slová nasledovný, 
nasledovne nevyhovujú nielen zo štylistického, ale ani zo 
slovotvorného hľadiska.  
3. bolo treba alebo trebalo 
    Najmä v hovorených rečových prejavoch môžeme občas 
počuť vyjadrenia typu trebalo reagovať, trebalo by napísať. V 
nich je slovo trebalo, ktoré je však nespisovné, lebo sa v ňom k 
vetnej príslovketreba pripája slovesná prípona minulého času 
stredného rodu -lo. V spisovnej slovenčine sa však pri vetnej 
príslovke minulý čas nevyjadruje slovesnou príponou, ale 
tvarom slovesa byť v minulom čase, teda tvarom bolo. Správne 
vravíme bolo treba, bolo by treba, a teda aj bolo treba 
reagovať, bolo by treba napísať.  
4. chodítko alebo chodúľka 
    Slová zakončené na -tko, ktorými sa nezriedka pomenúvajú 
rozličné predmety, či nástroje, nepatria medzi spisovné 
jazykové prostriedky. Preto nie je správne, ak jednoduchú 
pomôcku pomáhajúcu malým deťom učiť sa chodiť 
voláme chodítko. Namiesto nespisovného slova chodítko máme 
spisovné pomenovanie chodúľka. Slovo chodúľka súvisí so 
slovom chodúle, ktorým sa pomenúvajú drevené podpery, na 
ktorých možno chodiť vysoko nad zemou.  
5. z mostu alebo z mosta 
    Nedávno sme čítali túto informáciu: V súčasnosti sa 
spracúva štúdia analyzujúca možnosť využitia Starého 
mostu na vedenie trasy rýchlej električky. V tejto informácii 
našu pozornosť zaujal tvar mostu. Slovo most ako podstatné 
meno mužského rodu sa pravidelne skloňuje podľa vzoru dub a 
v genitíve jednotného čísla má základnú príponu -a, z mosta. 
Možno sa o tom presvedčiť aj v Pravidlách slovenského 
pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka. V 
informácii sa teda malo hovoriť o využití Starého mosta.  
6. o materiáli alebo o materiále 
    Pri skloňovaní neživotných podstatných mien mužského 
rodu niekedy spôsobujú problémy tie slová, ktoré sa končia na 
spoluhlásku l alebo r. Do tejto skupiny patrí aj slovo materiál. 
Je to predovšetkým tvar lokálu (t.j. 6. pádu), pri ktorom sa 
nevieme rozhodnúť, či má byť o materiáli alebo o 
materiále? Pre slovo materiál platí tzv. zmiešané skloňovanie, 
to znamená, že sa skloňuje podľa vzoru dub, len v lokáli má 
príponu ako vzor stroj. Správny je tvar o materiáli - s 
mäkkým i na konci slova. 
 
pripravila Ivana Smoligová, septima 

Pýta sa učiteľ v triede školy technického zamerania:  
- Žiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili svetlo?  
Kdesi vzadu sa ozve:  
- A čo tak umyť okná?  
 
Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru. Pýta sa detí, 
aké je to zvieratko. Nikto nevie a preto napovedá:  
- Z...  
Nikto nevie.  
- Ze...  
Stále sa nikto nehlási.  
- Zeb...  
Prihlási sa malý Móricko a hovorí:  
- Zeby to bol tiger?  
 
Dvaja študenti na intráku fantazírujú:  
- Čo keby sme začali chovať prasa?  
- Ti šibe? A čo ten smrad a špina?  
- Však si zvykne.  
   
Rozhovor medzi policajtmi 
Jeden uvažuje: 
- Ako je to podľa teba, že slnko každý večer 
zapadá? 
Druhý sa zamyslí  a vysvetlí: 
- Podľa mňa nezapadá,  iba ho nevidieť, lebo je 
tma...    
  
Učiteľka sa pýta Dežka:  
- Dežko, máš dve jabĺčka a ak jedno zješ, čo ti ostane?  
- Ohryzok, odpovie Dežko.  
 
Hovorí raz jedna učiteľka:  
„Raz som v lietadle sedela vedľa babičky s 
päťročným vnukom. Akonáhle sa dozvedela, že som 
učiteľka, začala na neho naliehať, aby mi 
predviedol, ako vie odpočítavať. Bez váhania spustil 
'20, 19, 18...'. 'Výborne', pochválila som ho. 'To máš 
zo školy?' 'Nie,' odpovedal. 'Z mikrovlnnej rúry.'"  
  
Pri záverečnej skúške z chirurgie sa profesor pýta 
študenta:  
- Prečo si chirurgovia pri operácii dávajú na tvár 
rúšku?  
- Aby ich nik nespoznal, ak sa operácia nepodarí.  
   
Móric v škole hovorí  učiteľovi:   
- A moja sestra má osýpky.   
- Tak choď rýchlo domov, pretože môžeš nakaziť celú 
triedu.   
Po dvoch týždňoch sa Móric vrátil do školy a učiteľ sa 
ho pýta.   
- Tak ako sa má sestra? Už vyzdravela?   
- Neviem, ešte nepísala.  
- A kde preboha je?   
- No predsa v Austrálii.  
 
Na hodine dejepisu  
- Čo bolo po smrti Karola Veľkého, 
žiaci?  
- Prosím, pohreb.  
 
(IS) 
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Z osláv našej šesťdesiatky... 



 
11

ŠPORT V ŠKOLE  I MIMO NEJ 
 

Tradi čné regionálne 
podujatia 2009/2010 

 

19. – 20. novembra 2009 sa v škole 
uskutočnil 36. ročník turnaja 
O putovný pohár Jana Opletala vo 
volejbale. V kategórii dievčat sa súťaže 
zúčastnilo 6 družstiev. Konečné 
poradie: 1. Gymnázium Stropkov, 2. 
Gymnázium Svidník, 3. Spojená škola 
Svidník. V kategórii chlapcov sa 
zúčastnilo tiež 6 družstiev. Konečné 
poradie: Spojená škola Svidník, 2. 
Gymnázium Svidník, 3. Súkromné 
gymnázium Prešov. Chlapci zo 
stropkovského gymnázia sa 
umiestnili na 4. mieste. 

 
 
Školské sú ťaže 2009/2010 

 
22. októbra 2009 sme zorganizovali 4. 
ročník školského turnaja v stolnom 
tenise. Počet zúčastnených študentov 
bol 48 zo všetkých tried okrem 4. 
A a 4. B. V kategórii chlapcov sa 

víťazom stal Dávid Polivčák z 1. 
A a v kategórii dievčat Valéria 
Štefancová, tiež z 1. A. 
 
21. novembra 2009 sa 222 študentov 
školy zúčastnilo 1. kola vedomostnej 
súťaže o olympizme. Postupujúci sa 
stretnú vo finále. 
 
V dňoch 4. a 8. decembra 2009 sa 
ukutočnil 5. ročník školského turnaja 
vo futsale. V kategórii žiaci a žiačky 
boli zastúpené triedy sekunda, tercia, 

kvarta a výber dievčat z týchto tried; 
v kategórii dorastencov súťažili chlapci 
z kvinty/sexty, septimy/oktávy, 1. A/1. 
B/1.C, 2.A/2. B, 3. A/3. B a 4. A/4. B. 
Výsledné poradie u dorastencov (4. 
decembra 2009): 1. miesto: 3. A/3. B, 

2. miesto: 2. A/2. B, 3. miesto: 4. A/4. 
B a 4. miesto: septima/oktáva. 
Výsledky žiakov a žiačok: 1. miesto - 
dievčatá, 2. miesto - kvarta, 3. miesto - 
tercia, 4. miesto - sekunda. 
---------------------------------------------- 
10. 12. 2009 - Silový trojboj 
o pohár riaditeľa Cirkevného 
gymnázia vo Svidníku  
Zúčastnili sa ho Daniel Tarbaj 
(septima), Marek Jenčo (septima), 
Jakub Renčko (3. B) 
Chlapci obsadili 5. miesto so 
ziskom 160 bodov. Súťažilo sa 
v piatich disciplínach: tlak na 
lavičke, skok do diaľky z miesta, 
sed-ľah za jednu minútu, kľuky na 
bradlách a zhyby na hrazde. 

14. 12. 2009 - Volejbalový turnaj 
o pohár riaditeľa Spojenej školy vo 
Svidníku   
Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev 
Študentky Gymnázia Stropkov 
obsadili  2. miesto.   
Družstvo Gymnázia: Jana Hybeľová, 
Martina Hybeľová, Andrea Simčáková, 
Ivana Simčáková, Eva Ternová, 
Zdenka Cimbová, Lenka Burcáková, 
Diana  Zajarošová, Veronika 
Prusáková, Petra Polaščíková  
 

-------------------------------- 
Krajské kolo SŠ 
v šachu 2009/2010 
 
Anna Dyľová (3.B) 1.miesto, Marek 
Kosť (1.A) 2. miesto. Obaja postúpili 
na Školské majstrovstvá Slovenska 
v šachu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 
17. – 18. 12. 2009 v Liptovskom 
Mikuláši 
 
Mgr. V. Bodnár a Mgr. M. Šturák 
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