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Medzi vyše štyristo študentmi našej ško-
ly sa každý rok nájdu aj takí, ktorým nie 
sú ľahostajné najzákladnejšie ľudské 
hodnoty - sloboda, spravodlivosť alebo 
viera. 24. marca 2009 Ústav pamäti náro-
da (ÚPN) v spolupráci s Konfederáciou 
politických väzňov Slovenska (KPVS) 
otvorili súťažný projekt Nenápadní hrdi-
novia (v zápase s komunizmom v rokoch 
1945 – 1967). Jeho cieľom je sprostred-
kovať žiakom stretnutie s tými, ktorí na 
vlastnej koži okúsili hrôzu komunistic-
kej totality. Do projektu sa na celom Slo-

vensku zapojilo 67 žiakov. Z našej školy 
na výzvu ÚPN zareagoval žiak triedy 
vtedy I. B Matej Štefánik, pre ktorého 
je história, a najmä dejiny Slovenska, 
veľkým koníčkom. Spolu s Marošom 
Vasilkom zo sexty sa so svojou prácou 

umiestnili na celoslovenskej súťaži na 
veľmi úspešnom druhom mieste. 
Matej Štefánik nám poskytol nasledujú-
ci rozhovor.
- Matej, prečo si sa zapojil do projek-
tu Nenápadní hrdinovia?
Oslovila ma s tým pani profesorka 
Jecušková. Keďže sa zaujímam o minu-
losť, ako odbor ročníkovej práce som si 
zvolil históriu. Povedala, že vie o jednej 
súťaži, ktorá by mohla byť aj pre roční-
kovú prácu podkladom. Zároveň by sme 
sa mohli zapojiť aj do tohto projektu. Od 
júna som začal zháňať ľudí, s ktorými by 
som mohol v tejto veci spolupracovať. 
Tip padol na Maroša Vasilka zo sexty. 
On si vzal na starosť technickú stránku 
projektu: kameru, strih, technické zabez-
pečenie. Ja som sa staral o obsahovú 
stránku. 
Potom sme sa vybrali do Košíc za kňa-
zom Mons. Bartolomejom Urbancom, 
ktorého nám doporučil dekan stropkov-
skej farnosti pán Mgr. Ján Švec-Bilý. 
Dodnes spolu komunikujú a pracujú. 
Natočili sme vyše hodinový rozhovor. 
Je to príjemný pán, ktorý na mňa veľmi 
pozitívne zapôsobil. Z tohto rozhovoru 
vznikla prezentácia a vlastná seminárna 
práca.  
- Spomínaš kameru, strih a podob-
né veci. Chcete svoju prácu posunúť 
ďalej?
Ten film, ktorý po zostrihaní má asi 
štyridsať minút, bude pre potreby Ústa-
vu pamäti národa. Mal by byť odvysiela-
ný aj v televízii LUX.
(pokračovanie na strane 6)

O digitálnych Vianociach

Tak, ako divé husi cítia blížia-
cu sa jeseň, aj celý národ je 
preformátovaný v znamení 
blížiacich sa Vianoc a uči-
teľsko-študentská obec aj v 
znamení zimných prázdnin. 
Všetci duchovní kresťan-
ských náboženských skupín 
nás v tomto adventnom čase 
nabádajú na vnútorné stí-
šenie a duchovnú prípravu 
na príchod Ježiška. Skúsme 
si predstaviť tú scénu spred 
dvoch tisícročí, ktorú nám 
Matúšovo evanjelium opisuje. 
Pokoj, ticho, bdenie pastierov 
pri svojich stádach. Maximál-
na núdza Svätej rodiny, ktorá 
nemá kam skloniť svoju hlavu, 
navyše s Matkou vo vysokom 
stupni tehotenstva. Maštaľ, 
slama, oslík a vôl. A žiariaca 
hviezda.
A skutočnosť po vyše dvoch 
tisícročiach? Asi vytušíš, 
milý čitateľ, čo chcem pove-
dať. Moje slová by skĺzli do 
ošúchaného klišé o plných 
supermarketoch a vytesnení 
duchovného rozmeru Vianoc 
kamsi na perifériu záujmu. 
Na vlastnú škodu človeka 
dvadsiateho prvého tisícro-
čia... Máme totiž príležitosť 
spomaliť frekvenciu operač-
ného systému každého z nás. 
Nebojme sa, nič podstatné-
ho nám neujde. Je tu chvíľa 
nainštalovať a spustiť ten naj-
účinnejší antivírový program, 
ktorý je dostupný zadarmo. 
Nie je to žiadna „akcia“, pla-
tí to po celý rok. Defragmen-
tovať svoje harddisky, spojiť 
rozdelené, nájsť stratené a 
tešiť sa z toho...

Pokojné, šťastné a milostiplné prežitie vianočných 
sviatkov, veľa spokojnosti, zdravia, úspechov 

a Božieho požehnania v novom roku 2011 všetkým 
čitateľom prajú tvorcovia Elánu

Matej Štefánik so spisovateľom R. Dobiášom
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Uskutočnilo sa...
2. 9. 2010 – Slávnostné otvorenie 
školského roka 2010/2011 riadi-
teľom školy RNDr. Jaroslavom 
Mikitom za účasti zástupcu VÚC 
Ing. Františka Marcinčina.

6. – 9. 9. 2010 – Besedy žiakov 
prímy, I. A a I. B so školským psy-
chológom v rámci projektu Som 
stredoškolák.
8. 9. 2010 – Beseda žiakov IV. A, 
IV. B a VIII. oktávy so zástupcami 
Mendelovej univerzity v Brne.
17. 9. 2010 - Exkurzia žiakov kvar-

ty na hrad Čičava - Škola dejín 
Zemplína.
22. 9. 2010 – Zasadnutie pedago-
gickej rady.
24. - 25. 9. 2010 - Študent oktávy 
Radoslav Paľa sa ako víťaz krajské-
ho kola Modelový európsky parla-

ment zúčastnil na celoslovenskom 
kole v Bratislave.
29. 9. 2010 – Plenárne zasadnutie 
Rodičovskho združenia Gymnázia 
Stropkov a triedne aktívy.
7. 10. 2010 – Žiaci sexty sa zúčast-
nili v spolupráci s výchovnou porad-
kyňou a CPPPaP projektu Duševné 
zdravie.
12. 10. 2010 – Prednáška MUDr. 
Gabriela Klebana pre žiakov tretích, 

štvrtých ročníkov a oktávy o význa-
me darcovstva krvi v súvislosti s 
kampaňou Študentská kvapka krvi.
13. 10. 2010 – Úvodný školský 
večierok Uchaľak – prijatie prvákov 
a primánov do cechu študentského.
14. 10. 2010 – Exkurzia žiakov 
maturitných ročníkov (maturanti z 
dejepisu a náuky o spoločnosti) na 
historické miesta bojov v II. sveto-
vej vojne na Dukle za účelom spo-
znávania regionálnych dejín, obrany 
vlasti, súdržnosti národa v kritických 
situáciách a dodržiavania ľudských 
práv
22. 10. 2010 - Stužková slávnosť 
žiakov oktávy.
28. 10. 2010 – 5. ročník školského 
turnaja v stolnom tenise.
5. 11. 2010 – Desať žiakov IV. B 
triedy sa zúčastnilo Dňa otvorených 
dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ v 
Košiciach.
12. 11. 2010 – Stužková slávnosť 
žiakov IV. B.
19. 11. 2010 – Stužková slávnosť 
žiakov IV. A.
18. – 19. 2010 – 37. ročník turnaja o 
Putovný pohár J. Opletala vo volej-
bale.
24. 11. 2010 – Výchovný protidro-
gový hudobno-motivačný program 
Schody do neba.

24. 11. 2010 – Zasadnutie pedago-
gickej rady.
25. 11. 2010 - Beseda žiakov štvr-
tých ročníkov so študentom z Masa-
rykovej univerzity v Brne.
25. – 26. 11. 2010 – Pracovné aktivi-
ty žiakov II. ročníka a sexty – Hrou 
proti AIDS.

1. 12. 2010 - Deň boja proti AIDS. 
Rozdávanie červených stužiek.

3. 12. 2010 - Návšteva Mikuláša a 
jeho družiny v triedach našej školy.
8. 12. 2010 - Beseda žiakov s 
pedagógmi o študentských časoch 
kedysi a dnes. 
13. 12. 2010 - Školské kolo olympi-
ády v anglickom jazyku.
14. 12. 2010 - Školské kolo olympi-
ády v nemeckom jazyku.

Červené stužky 
na Gymnáziu v Stropkove

Aj tento školský rok sme sa už po tre-
tíkrát zapojili do celoslovenskej kampa-
ne Červené stužky, ktorá je zameraná 
na 1. december – Svetový deň boja 
proti AIDS a na zvýšenie informova-
nosti študentov o HIV/AIDS.V rámci 
kampane sa naši študenti zapojili do 
výtvarnej súťaže Tvorba pohľadnice na 
tému Červené stužky. Prváci a sextáni 
na hodinách biológie pozerali film Anje-
li, v ktorom je opísaný život v Centre 
pre zomierajúcich na AIDS v Afrike. 
Tretiaci a septimáni tiež na hodinách 
biológie mali možnosť sledovať pred-
nášku  na tému HIV/AIDS. Druháci sa 
zúčastnili kolektívnej aktivity Hrou proti 
AIDS, ktorú pravidelne v našej škole 
organizuje Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva vo Svidníku. Vyvrchole-
nie kampane bolo 1. decembra, keď v 
škole prebehla distribúcia červených 
stužiek, ktoré žiaci v priebehu dňa 
nosili na oblečení, čím podporili Sveto-
vý deň boja proti AIDS. Moje srdečné 
poďakovanie patrí žiakom 2.C triedy, 
ktorí mi pomáhali s výrobou a distribú-
ciou červenych stužiek.

 Mgr. Gabriela Homoľová, 
koordinátor kampane na Gymnáziu 

v Stropkove 



Študentské časy 
kedysi a dnes

V stredu 8. decembra 2010 sa popo-
ludní v priestoroch školskej klubov-
ne stretli žiaci na besede Študentské 
časy vtedy a dnes, ktorú zorganizo-
vala Žiacka rada nášho gymnázia pod 
vedením Mgr. R. Hecka. Hosťami 
popoludnia boli pedagógovia - absol-
venti tejto školy: Mgr. Margita Hec-
ková, Mgr. Jana Kasardová a RNDr. 
Ľudmila Reiterová. Tri učiteľky - tri 
generácie.
Po privítaní a úvodnom slove pred-
sedníčky Žiackej rady Alexandry 
Prusákovej z II. B sa slova ujala 
pani profesorka Hecková. V jej slo-
vách ožili spomienky na už nebo-
hého triedneho Milana Horáka, na 

chvíle, ktoré sú stále spoločné všet-
kým študentom v akejkoľvek dobe 
- na skúšanie, opisovanie, spoločné 
nezbedníctva. Pani profesorka študo-
vala v dobe, keď ešte každá sobota 
bola pracovná, keď sa vyučovalo na 
dve smeny a keď školský poriadok 
bol písomným stelesnením disciplíny 
ako remeň. Preto návšteva večerného 
predstavenia v kine bola pre gymna-
zistov dobrodružnejšia ako samotný 
film „do 18 rokov neprístupný“.
Oprášili sa spomienky na obľúbené 
zemiakové brigády, keď skupinár 
miestneho jéerdé veľkým dreveným 
„kružidlom“ vymeriaval úseky a keď 
sa všetci tešili na desiatu, ktorú podá-
vali družstevníčky z vlečky traktora. 
Nikomu neprekážali od hliny ušpi-
nené prsty. Chutilo každému a nik 
nedostal žiadnu infekciu...
Po nej vo svojich spomienkach 
pokračovala pani profesorka Kasar-
dová. Dozvedeli sme sa, ako prvý-
krát a poslednýkrát použila na hodine 
chémie s pani profesorkou Mihoko-
vou ťahák, ku ktorému sa dokonca aj 
priznala. Zdôverila sa aj so svojimi 
pocitmi, ktoré mala, keď nastúpi-
la do práce medzi svojich bývalých 
učiteľov a teraz kolegov. Napokon 
si mikrofón prevzala pani profesor-

ka Reiterová, ktorá ako študentka 
absolvovala gymnázium ešte v starej 
budove, v objekte dnešného obvod-
ného úradu. Pani profesorka svoje 
prvé školské roky absolvovala v ško-
le - malotriedke, kde v jednej miest-
nosti boli žiaci niekoľkých ročníkov 
a učiteľ mal čo robiť, aby odučil to, 
čo mal. Spomínala na predmet pes-
tovateľské práce, keď si žiaci v jari 
na školskom záhone nasiali a nasadili 
zeleninu, ktorú potom v jeseni zoz-
bierali a odovzdali do školskej jedál-
ne.
Spomínalo sa aj na spartakiádu, jeden 
zo sympatických plodov niekdajšieho 
politického systému. Cvičenie zjed-
notilo celé vtedajšie Československo. 
Výsledný efekt na pražskom strahov-
skom štadióne bol úchvatný. Pán pro-
fesor S. Cichý poznamenal, že spar-
takiáda bola zapísaná do Guinessovej 
knihy rekordov ako najmasovejšie 
spoločné cvičenie na svete.
Popoludňajšia príjemná únava po 
vyučovaní a pochmúrne počasie von-
ku zútulnili veľké priestory klubovne 
a nikomu sa nechcelo preč. Čas však 
ubehol veľmi rýchlo a v príjemnej 
atmosfére zostalo ešte veľa otázok...

-sc-

Ako bolo v Užhorode
V utorok 30. novembra 2010 sme sa 
všetci ruštinári vybrali na jednodňo-
vý poznávací zájazd do najbližšieho 
mesta na Ukrajine – do Užhorodu. 
Celý výlet zorganizovala pani profe-
sorka Mgr. Jana Kasardová spolu s 
Mgr. Ingrid Zakovičovou a Mgr. Ele-
nou Vasilkovou. Tešili sme sa, že v 
praxi využijeme naše znalosti ruš-
tiny, hoci vieme, že na Ukrajine sa 
hovorí hlavne ukrajinsky.
Vyrazili sme s malým meškaním, 
lebo jedna z našich spolužiačok si 
doma zabudla pas. Ale po nejakom 
čase sme úspešne prešli slovensko-
ukrajinskú hranicu. Báli sme sa, že 
budeme čakať dlho, ale prešlo to 
pomerne rýchlo. Počasie nám pria-
lo, a tak náš poznávací výlet mohol 
začať. 
Najprv sme si v jednom obchodnom 
centre zmenili naše eurá za hrivny. 
Potom sme navštívili múzeum v prí-
rode – skanzen ukrajinskej ľudovej 
architektúry. Sympatická sprievod-
kyňa nám podala odborný výklad, 

ktorému sme zväčša rozumeli, čo 
nás veľmi potešilo. 
Potom sme sa išli pozrieť na Užho-
rodský hrad. Je tam stála expozícia 
dobových odevov, šperkov, nádob, 
hudobných nástrojov i nábytku.
Napokon sme dostali hodinu času 
na rozchod po spomínanom obchod-
nom centre. Najviac sme si kupovali 
originálne ukrajinské cukríky, dievča-
tá najmä kozmetiku. Komunikovali 
sme aj po rusky, aj po slovensky, 
aj rukami-nohami. Veď Užhorod bol 
niekedy súčasťou prvej Českoslo-
venskej republiky, a tak najmä starší 
ľudia ovládajú slovenčinu. „Domo-
rodci“ boli milí a ústretoví. 
Spomínam si na situáciu, keď sme s 
autobusom museli prechádzať úzke 

uličky prepchaté nedbalo zapar-
kovanými autami. Mnohokrát sme 
pánovi šoférovi za jeho zručnú jazdu 
zatlieskali. Došli sme až na miesto, 
kde bolo jedno auto zaparkované 
takmer krížom cez ulicu, takže sme 
sa nemohli pohnúť ďalej. 
Vynaliezaví domáci nám chceli 
pomôcť, preto stále niekto z oko-
lodúcich kopol do auta, aby sa zaplo 
poplašné zariadenie a jeho majiteľ 
prišiel. Skoro sme zistili, že poplašné 
zariadenie nefunguje, alebo dokon-
ca nie je nainštalované, a tak sme 
ďalej šli pešo.
Na spiatočnej ceste sme sa báli, že 
nás budú na hranici prehľadávať. 
Tak aj bolo. Dovtedy sme neverili 
rozprávaniu starších o tom, ako sa 
bežne pri prekročení hraníc konali 
prehliadky autobusov i prehliadky 
osobné. A tu sme to zažili na vlast-
nej koži, keď sme všetci museli 
vystúpiť z autobusu a naši colníci ho 
celý prehľadali. 
Domov sme prišli asi o ôsmej večer 
unavení, ale bohatší o ďalšie zážit-
ky.
Zuzana Čabrejová, 1. A
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Pred Užhorodským hradom

Stretnutie otvorila Alexandra Prusáková
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V pondelok 13. decembra 
2010 sa v našej škole konalo 
školské kolo olympiády v ang-
lickom jazyku. V kategórii 1B 
sa zúčastnilo 6 žiakov, v 2A 6 
žiakov, v 2B 9 žiakov a v kate-
górii 2C1 1 žiačka. Výsledky 
súťaže: kategória 1B: 1. Sla-
vomíra Cichá, kvarta, 2. Matej 
Sahajda, kvarta, 3. Diana 
Khwaja, tercia. Kategória 2A: 
1. Zuzana Čabrejová, I. A, 2. 
Maroš Vasilko, sexta, 3. Lucia 
Poľaková, kvinta. Kategória 
2B: 1. Petra Vojčeková, III. 
A, 2. Dominik Kobák, oktáva, 

3. Matej Bičej, III. A. Kate-
gória 2C1: Simona Motyková 
z  oktávy ako jediná súťažiaca 
postupuje na obvodné kolo. 
Súťaž viedla a vyhodnotila 
komisia v tomto zložení: pred-
sedníčka PhDr. Tatiana Belo-
vežčíková, členovia: Ing. Sla-
vomír Cichý, Ing. Jozef Beňo, 
Mgr. Ľubica Dolinská a Mgr. 
Ingrid Zakovičová. Obvod-
né kolo sa uskutoční dňa 17. 
janára 2011 vo Svidníku.
Nasledujúci deň sa uskutočni-
lo školské kolo olympiády v 
nemeckom jazyku. Súťaže sa 

zúčastnilo 6 žiakov v kategó-
rii 2E a 3 žiaci v kategórii 2B. 
Výsledky súťaže: Kategória 
2E: 1. Lucia Poľaková, kvin-
ta, 2. Slavomíra Cichá, kvar-
ta, 3. Denisa Bačiková, tercia. 
Kategória 2B: 1. Matej Bičej, 
III. A, 2. Petra Čepová, III. 
B, a Lenka Poľaková, oktá-
va. Súťaž bola organizovaná 
a vedená komisiou v zložení 
Mgr. Margita Hecková a Mgr. 
Róbet Hecko. Obvodné kolo 
sa uskutoční 19. januára 2011 
na vo Svidníku.

V ostatnom čísle Elánu sme vás 
informovali o projekte medzinárod-
nej spolupráce dvoch stredných škôl 
– krosnianskej školy I Lyceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika 
v Krośne a nášho gymnázia. Ako 
projekt pokračuje ďalej? O tom píše 
jeden z jeho účastníkov 
Marek Kosť z II. A.
Počas rozličných aktivít 
v rámci projektu sme 
získali množstvo nových 
poznatkov a informácií o 
vesmíre, hviezdach, súh-
vezdiach, galaxiách, hmlo-
vinách, hviezdokopách atď. 
Vo voľnom čase, ktorého 
sme nemali málo, venovali 
sme sa aj futbalu, volejbalu a 
iným rozmanitým aktivitám. 
Najväčším zážitkom bol však 
pre nás zájazd do Tatranskej 
Lomnice, kde sme navští-
vili Planetárium. Tam sme 
absolvovali zaujímavú prednášku o 
histórii vzniku planetária a hvezdár-
ne, ktorá je na Lomnickom štíte.
Na začiatku októbra tohto roka sme 
sa zúčastnili expedície v Roztokoch, 
na ktorej boli hlavnou témou hviezdy. 
Učili sme sa o ich vzniku, vývoji a 
zániku, pričom sme ich rôznymi jed-
noduchými ďalekohľadmi pozorovali. 
Ak bolo pekné počasie a jasná oblo-
ha, venovali sme sa pozorovaniu Sln-

ka. Pred jednotlivými pozorovaniami 
sme si stále zopakovali zásady orien-
tácie na oblohe, čo bolo nevyhnutné 
pre ďalšie kroky pozorovania.
V novembri sme sa zúčastnili ďalšej 
expedície. Počas nej sme sa zaobe-
rali pozorovaním otvorených a guľo-

vých hviezdokôp a rôznych hmlovín. 
Absolvovali sme aj niekoľko pre-
zentácií súvisiacich s pozorovanými 
objektmi.
V rámci projektu sme boli pozvaní na 
konferenciu v Snine, kde sa konalo 
otvorenie Parku tmavého neba v 
Poloninách, na ktorom sa zúčastnili 
zástupcovia z Poľska, Ukrajiny, Čes-

kej republiky a Slovenska. Najväčšia 
časť parku – územia s minimálnym 
svetelným znečistením – sa nachád-
za na Slovensku.  Českí kolegovia 
tiež otvárali podobný Park tmavej 
oblohy v Jizerskom regióne spolu 
s Poliakmi. O svetelnom znečistení 

sme videli pútavú pre-
zentáciu. V Poloninách 
je totiž najtmavšia obloha 
na celom Slovensku. Po 
skončení konferencie sme 

sa vybrali na Kolonické sedlo, 
kde práve prebieha výstavba 
planetária a rekonštrukcia 
hvezdárne. Nachádza sa tu 
najväčší ďalekohľad na Slo-
vensku. Je tu inštalovaný aj 
seizmograf – prístroj na mera-
nie intenzity zemetrasení.
V závere by sme sa chceli 
poďakovať organizátorom 
projektu, všetkým pedagó-
gom z Poľska, ktorí boli veľmi 

ochotní s nami spolupracovať, ale 
hlavne našu vďaku tlmočíme pánovi 
Mgr. Danielovi Baluďanskému, ktorý 
nám vždy poradil, pomohol a dohlia-
dal na nás. Ďakujeme za jeho prácu a 
vynaloženú energiu, ktorú po našom 
odchode musel znovu nadobudnúť.

Marek Kosť, II. A

NOSKA
Prestávka pred hodinou 
obľúbenej „nosky“ ako 
vždy plná stresu, zmätku, 
chaosu a zúfalého lis-
tovania v poznámkach. 
Zase polovica triedy 
využila žolíka (tá druhá 
ho už nemala) a pár 
samovrahov sa rozhodlo 
nechať si ho na horšie 
časy.
Už sa otvorili dvere a 
vchádza pani profesorka 
Jecušková so škatuľami 
divného vzhľadu. Po 
slovách: „Dnes sa bude-
me hrať. Rozdeľte sa na 
šestice,“ celou triedou 
zašumelo. Samovraho-
via si zhlboka vydýchli 
a nadšene zajasali, 
že ušetrili žolíka a tí 
ostatní ostali tak trochu 
sklamane pozerať sa 
na rozdávané škatule 
pripomínajúce spoločen-
skú hru Monopoly. Šum 
upokojila tradičná reč-
nícka otázka: „Kto chce 
rozprávať?“ A o chvíľu 
sa v skupinkách každý 
zmenil na podnikateľa, 
biznismena, majiteľa 
veľkých firiem a ich 
pobočiek alebo ban-
kára. Veď v hre išlo o 
veľké peniaze (škoda, že 
nepravé). Po zodpoveda-
ní alebo tipovaní správ-
nej odpovede z podniko-
vého hospodárstva sme 
si mohli kúpiť firmu, na 
ktorej stála naša figúrka. 
Niekto mal šťastie a 
ovieval sa tisíckami eúr, 
iný musel predať svoj 
podnik. Hodina ešte 
nikdy neubehla tak rých-
lo. Zazvonilo skôr, než 
sme si stihli na prstoch a 
kalkulačkách vypočítať 
zarobené peniaze, zisky 
z podnikov, dane, ktoré 
nám museli zaplatiť naši 
spolužiaci.
Po hodine sme si všetci 
smutne povzdychli, že 
taká hodina by mohla 
byť stále. Dozvedeli sme 
sa niečo nové, pobavili 
sme sa, zahrali, zasmi-
ali, keď niekto z našich 
spolužiakov mal trikrát 
obehnúť lavicu, ale hlav-
ne, že sa neskúšalo!
TP, IV. B

Školské kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Projekt Kopernik

OANJ - Víťazi kategórie 1B

Pozorovania v Roztokoch

ONEJ - Víťazi kategórie 2B
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DUKLA
14. október 2010 bol dňom, ktorý 
dýchal históriou. Bolo to záslu-
hou pani profesorky Vasilkovej 
a pani profesorky Jecuškovej, 
ktoré nás zobrali na exkurziu 
na Duklu a do Ladomírovej, aby 
sme tak prehĺbili svoje vedomosti 
ohľadom Karpatsko-duklianskej 
operácie a  spoznali unikátnu 
historickú pamiatku východného 
Slovenska. Účastníkmi výletu boli 
študenti oktávy a štvrtáci, ktorí si 
v maturitnom ročníku zvolili de -
jepis a náuku o spoločnosti.
Ani chladné októbrové ráno niko-
ho neodradilo, aby cestu začal 
s dobrou náladou a záujmom. 
Ako prvá sa pred nami týčila 
majestátna vyhliadková veža na 
Dukle, ktorá síce u niektorých 
zo začiatku prebudila poriadny 
strach z výšok, no nakoniec sme 
všetci šťastne vystúpili na jej 
vrchol, a tak sa nám odmenila 
krásnym výhľadom a zároveň 
sme si mohli vychutnať poučnú a 
zaujímavú prednášku, ktorá nám 
priblížila Karpatsko-dukliansku 
operáciu. Ďalej sme pokračova-
li smerom k Pamätníku Česko-
slovenskej armády, ktorý  v nás 
všetkých vzbudil hlboký dojem a 
chytil pri spomienke na padlých 
za srdce. Naša cesta ďalej viedla 
do lesa k vojenským bunkrom, čo 
niektorí využili nielen na spozna-
nie ťažkých vojenských podmie-
nok ale aj na zachytenie momen-
tiek vo vnútri bunkrov. Keď sme 
opäť nasadli do autobusu, čaka-
la nás malebná dedina Ladomí-
rová, ktorej hrdou ozdobou je 
vzácny drevený kostol zapísaný 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO, ktorý bol postavený 
bez požitia čo i len jediného klin-
ca. 
Exkurzia sa každému veľmi 
páčila. Vďaka príjemne stráve-
nému dopoludniu sme domov 
odchádzali s dobrým pocitom 
a obohatení o nové poznatky či 
zaujímavosti, ktoré nás upúta-
li a pevne sa tak vryli do našej 
pamäti. 

Lenka Poľaková, oktáva

 Dukla - slovo keltského pôvo-
du. Najnižšie položený priesmyk v celom 
oblúku Západných, Východných aj Juž-
ných Karpát. Veľmi dôležitý horský pri-
echod pre staroveké i stredoveké skupiny 
kupcov bol známy v celej strednej Európe. 
Spájal i spája Pobaltie, Poľsko s Panóni-
ou a Balkánom. Toto strategické miesto, 
cez ktoré prechádza úmorie Baltského 
a Čierneho mora, poznali i stratégovia 
generálnych štábov Sovietskej armády aj 
nemeckého wehrmachtu. 
 V jeseni 1944 bola v Stropko-
ve napätá atmosféra. Ľudia si ešte stále 
pamätali rýchle potlačenie Povstania. 
Nemecké jednotky podporované tankami 
Tiger odzbrojili niekoľko desiatok voja-
kov slovenskej armády sídliacej v objekte 
niekdajšej ľudovej školy, terajšej nízkej 
budovy obvodného úradu.
 Chlapci pasúci dobytok na pahor-
koch východne od Stropkova na začiatku 
septembra zažili šok: od poľských hraníc 
náhle priletela sovietska stíhačka. Lieta-
dlo nestihlo odletieť, lebo bolo zostrelené 
nemeckou protilietadlovou obranou. Stroj 
spadol do doliny vpravo od cesty, ktorou 
sa ide cez Bankovskú horu na Kozinec. 
Pastieri okamžite pribehli k dymiace-
mu stroju, ale mladému pilotovi, ktorý 
mal podľa dokladov devätnásť rokov, už 
nemohli pomôcť. O chvíľu tam terénnym 
autom dorazil nemecký dôstojník s vojak-
mi a chlapcov odohnali preč.
 Stropkovčania tušili, že hore v 
Karpatoch sa deje niečo hrozné. Front sa 
nezdržateľne blížil a nálety lietadiel boli 
čoraz častejšie. Z krytov v rokline poto-
ka pod starým cintorínom pri Majeri ľu-
dia sledovali vzdušné súboje sovietskych 
iljušinov s nemeckými messerschmidtmi. 
Cez deň i v noci bolo od severu počuť 
neustálu delostreleckú paľbu, v noci bolo 
na obzore vidno doslova červené peklo. 
 Stropkovčania sa začali pripra-
vovať na evakuáciu. Balili najpotreb-
nejšie veci, na vozy nakladali vrecia so 
zemiakmi, múku, hrnce s masťou. Deťom 
do kabátcov zašívali ťažko našetrenú 
hotovosť. Doskami zabíjali okná svojich 
domov, aby aspoň čo-to ušetrili pred oča-
kávanou kataklizmou, ktorá mala nasledo-
vať. Je to teraz pre nás nepredstaviteľné, 
aby sme s najnutnejšími  vecami na chrb-
te museli opustiť dôverne známe miesta, 
ktoré stále znamenali bezpečie a teplo 
domova. Navyše v zime, vlhku a počas 
náletov lietadiel oboch znepriatelených 

strán. Dovtedy sebavedomí nemeckí voja-
ci znervózneli. V jesennom chlade a daždi 
ich z blízkych lesov napádali všadeprí-
tomné, a predsa neviditeľné, partizánske 
jednotky. Uniformy vo farbe poľnej šede 
pravidelnej nemeckej armády začali strie-
dať čierne rovnošaty príslušníkov SS. Išlo 
do tuhého. 
 V druhej polovici novembra  sa 
stala tragédia. Nemci vystrieľali mužov 
v obci Tokajík. Nik nevedel, či sa dožije 
ďalšieho dňa. 
 V tom čase sa už po hradskej zo 
Stropkova na juh tiahli nepravidelné koló-
ny konských a volských záprahov, mužov, 
žien i detí, ktoré stále s obavami sledo-
vali olovenú jesennú oblohu. Kým ešte z 
diaľky videli vežu stropkovského kostola, 
cítili sa doma. Ľudia si aj v týchto ťažkých 
chíľach pomáhali. Celé dni vonku zna-
menalo aj vypuknutie rozličných chorôb: 
prechladnutia, zápaly priedušiek, chrípky, 
otlaky, vredy. 
 V priľahlých dedinách sa však 
obyvateľstvo stiahlo do hôr, ktoré veľmi 
dobre poznalo. Nemci sa obávali vojsť do 
úzkych dolín, kde mohol strieľať každý 
strom.
 Veľká väčšina stropkovského 
obyvateľstva sa teda rozhodla opustiť svo-
je domovy, a tak si uchrániť aspoň to naj-
cennejšie. Ich kroky viedli do dediny Ben-
kovce, kde im domáci poskytli strechu na 
prenocovanie. Utečenci potom pokračova-
li do Vranova, odkiaľ sa mnohí v náklad-
ných vagónoch železnicou dostali do Pre-
šova. Mnoho Stropkovčanov však svoje 
frontové Vianoce prežilo už na Liptove. 
Tam boli svedkami priamych bojov prís-
lušníkov 1. československého armádneho 
zboru s ustupujúcou nemeckou armádou. 
 28. novembra 1944 však česko- 
slovenské prieskumné jednotky na čele 
s podporučíkom Sisrovom vyčistili naše 
mesto od posledných nemeckých zvyškov. 
Stropkov bol oslobodený. Na druhej strane 
Ondavy však Nemci držali svoje pozície 
až do januára 1945. Po ukončení bojov sa 
rodáci vrátili do Stropkova. Zničené domy, 
zhorené strechy, vybité okná. V mnohých 
chalupách ostala iba krvavá slama po rane-
ných i zomierajúcich vojakoch. 
 Ale ani to ich nemohlo odradiť od 
chuti začať znovu s pevnou vierou, že sa to 
už nikdy, ale nikdy nebude opakovať.

Podľa rozprávania pamätníkov spraco-
val -sc-

Stropkov v jeseni 1944



(pokračovanie zo strany 1)
- Sedemnástneho novembra ste s pani 
profesorkou Jecuškovou a Matejom 
Vasilkom odcestovali na celosloven-
ské kolo do Bratislavy. Môžeš nám 
popísať priebeh vášho pobytu?
Prišli sme tam predpoludním. Nasledo-
vala exkurzia v priestoroch Národnej 

rady Slovenskej republiky, kde sme 
sa stretli s niektorými známymi tvára-
mi z politického života. Vtedy tam bol 
Deň otvorených dverí. Neskôr sme sa 
presunuli na Devín, kde sme sa prista-
vili pri pamätníku Brána slobody, kto-
rý dodnes pripomína niekdajšiu exis-
tenciu železnej opony.
Na druhý deň sa uskutočnila samot-
ná konferencia. Akcia trvala vyše dve 
hodiny. V porote bol pán František 
Mikloško, poslankyňa Európskeho 
parlamentu pani Záborská a František 
Neupauer, gestor projektu. Súťaž sa 
konala v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca v Bratislave. Po konferencii 

nasledovalo vyhodnotenie prác. Boli 
sme veľmi radi, že sme skončili - ako 
to organizátori nazvali - v striebornom 
pásme. Našu prácu ocenil spisovateľ 
a bývalý politický väzeň pán Rudolf 
Dobiáš, ktorému sa naša práca osob-
ne najviac páčila. Verejne vyzdvihol 
takmer profesionálnu úroveň nášho 
snaženia.
- A čo ďalej?
Ešte stále na tom pracujem. Film bol 
odoslaný do redakcie televízie Lux, v 

čom nám pomohla moja pani profesor-
ka triedna Mgr. Jana Kasardová. Chce-
me ďalej medializovať príbeh pána 
Urbanca. Je potrebné takých ľudí dávať 
do pozornosti širšej verejnosti. 
- Bude existovať nejaký súvis medzi 
tým, čo práve robíš a tvojou budúcou 
profesiou?
Neviem, či by som sa tým chcel v 
budúcnosti živiť, ale baví ma to. 
- Ktorá stránka práce ťa viac priťa-
huje: žurnalistická alebo historická?
Mňa to baví nejako tak spolu. Budem 
musieť ešte popremýšľať, prečo sa roz-
hodnem.
- Tvoje slová na záver?
Veľmi by som sa chcel poďakovať všet-
kým, ktorí sa podieľali na príprave pro-
jektu a organizátorom: pani profesorke 
Jecuškovej, pánovi Urbancovi, pánovi, 
dekanovi Švecovi-Bilému, mojej mame, 
ktorá bola s nami v Košiciach, pani pro-
fesorke triednej Kasardovej a mnohým 
iným.  Svoje poďakovanie adresujem aj 
pánovi Neupaurovi a pánovi Dobiášo-
vi.
Zhováral sa S. Cichý

KTO JE 
BARTOLOMEJ 

URBANEC
Mons. ThDr. 
Bartolomej Urba-
nec sa narodil 
v obci Lipovce 
ako najmladšie 
zo šiestich detí. 
Tragický kolotoč 

čistiek v 50. rokoch ho zastihol ako 
dvanásťročného. Zážitky boli veľmi 
silné. Zmätok vo svojom vnútri pocítil 
po nástupe na strednú školu v Prešo-
ve. Pýtal sa sám seba, kde je pravda. 
Majú ju rodičia alebo učitelia? Vtedy 
mu pomohli prešovskí kapláni a kniha 
Viera veľkých vedcov. Počas 48-ich 
rokov aktívnej pastorácie vystriedal 
13 miest. V každom z nich zanechal 
hlbokú čiarku, ktorú vyryl poctivou 
mravenčou prácou. Jeho zbraňou bol 
úsmev, pokoj a porozumenie. Hoci si 
sám nepripadal ako nepriateľ štátu, 
opačná strana mala iný názor. Už na 
prvom svojom pôsobisku zažil pohovor 
so súdruhmi na okresnom národ-
nom výbore, kde mu vyčítali spoveď 
babičky a najmä prácu s mládežou. 
Podobne to bolo v Michalovciach, 

Petrovciach či v iných obciach. Prelo-
movým bolo miesto v Košiciach, kde 
jeho aktivity s mládežou nabrali na 
intenzite. S mladými sa tajne stretával 
na duchovných cvičeniach. Chodi-
li spolu aj na výlety. Vedeli, že sa 
pohybujú na zamínovanom poli, a tak 
sa oslovovali prezývkami. Dôstojného 
pána volali Krstný a spoveď bola čis-
tiareň. Aj dnes odmieta, že robil niečo 
výnimočné. Hovorí, že bol len kaplán, 
ktorý si robil svoje. V Košiciach začal 
organizovať populárne mládežnícke 
omše, aj keď nimi popudil proti sebe 
časť vtedajšej cirkvi. Na tú dobu 
totiž zavádzal čosi revolučné, hru na 
gitarách a rytmický spev, čo mnohí 
považovali za nedôstojné pre svätos-
tánok. Tu ho čakala najťažšia skúška 
jeho viery. Prišli ľudia zo štátnej 
bezpečnosti a dali mu alternatívu. 
Buď podpíše spoluprácu alebo mu 
odoberú štátny súhlas. Dodnes je rád, 
že mu Pán Boh dal toľko sily.
Sám o svojom odsune z pastorácie 
povedal: „Mal som veľmi rád svoju 
kňazskú službu a z jedného dňa na 
druhý som nemohol účinkovať.“ 
Bolo to ťažké, ale pomohli mu dobrí 
ľudia. Na otázku, ako sa mu podarilo 
vyhnúť sa väzeniu, odpovedal, že 
práve za to vďačí odsunu do výroby, 
kde mali medzi sebou kňazov, ktorí 
boli väznení a tí ich informovali, čo 
majú robiť, keď ich predvolajú. Po 
roku 1980 sa zásluhou stropkovského 
dekana Františka Tuleju vrátil k pas-
torácii. A dodnes je šťastný, že môže 
šíriť Božie slovo.
Keď si po rokoch vyžiadal 150-stra-
nový spis, kde ho nazvali krycím 
menom Celebrant, bol prekvapený, čo 
všetko tam našiel. Smeje sa, že je to 
veľmi podrobný denník. Na niektoré 
udalosti už aj sám zabudol. „Bolo 
tam napísané, kedy kto ku mne prišiel 
a kedy odišiel na hodinu presne. Ani 
som nevedel, že toľko ľudí bolo na 
mňa nasadených“. Dodáva, že by 
rád dal dokopy ešte svedectvá ľudí, 
ktorým kvôli nemu štátna bezpečnosť 
zasahovala do súkromia.
Chvíle slobody ho zastihli v Spišskej 
Kapitule. Ale sám dodáva, že pádom 
železnej opony boj ešte nekončí. 
Jeho záverečné slová sú odkazom 
pre mladú generáciu: „Pamätajte, 
vybojovaním demokracie to nekon-
čí, treba sa naučiť v demokracii 
žiť.“
Matej Štefánik, Maroš Vasilko

Vyhodnotenie v Primaciálnom paláci

V Národnej rade SR
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Tak ako pominulé roky na našej škole, ani 
tento rok nebol výnimkou a predposled-
ný júnový týždeň zorganizovali profesori 
nemeckého jazyka pre študentov Gymná-
zia v Stropkove poznávací výlet Bratislava 
– Viedeň. Konečne prišiel ten dlho očaká-
vaný deň 23. jún. Keď už sme všetci boli 
zbalení a pripravení, o polnoci z 23. na 24. 
júna sme sa stretli pred naším gymnázi-
om, rozlúčili sa s najbližšími, naložili kufre 
do autobusu a všetko to, na čo sme tak 
čakali, sa mohlo začať.
Pred nami bola nočná cesta do Bratisla-
vy, no už hneď na začiatku sa v autobu-
se vytvorila dobrá partia ľudí, ktorá sa 
postarala o výbornú  náladu a atmosféru. 
Skoro ráno sme dorazili do nášho hlavné-

ho mesta, kde už profesori mali pre nás 
pripravený pestrý program. Najprv sme si 
dali niečo ľahké na raňajky, každý zo svo-
jich domácich zásob a hor sa smerom k 
našej prvej zastávke, ktorou bol Bratislav-
ský hrad. Všetci sme boli očarení nielen 
majestátnosťou, ale najmä pôvabom, aký 
nadobudol hrad po nedávnej rekonštruk-
cii. Mali sme možnosť uvidieť aj novú 
sochu Svätopluka pod týmto hradom. Ďal-
šou zastávkou bola budova parlamentu 
Slovenskej republiky. Pred vstupom do 
budovy musel každý z nás prejsť bezpeč-
nostnou kontrolou a následne po nej sme 
absolvovali exkurziu celým parlamentom. 
Azda najzaujímavejšia bola prehliadka 
rokovacej sály našich poslancov, v ktorej 
sa počas celého roka schvaľujú a prijímajú 
zákony, a ktorú sme mali možnosť dote-
raz vidieť len v televízii. Obohatení novými 
vedomosťami sme sa uberali bratislavský-
mi uličkami smerom k Dómu sv. Martina, 
ktorý bol v minulosti miestom korunovácie 
uhorských kráľov. Zaujímavé boli pre nás 
mnohé ďalšie pamätihodnosti v historickej 
časti Bratislavy. Na popoludnie sa mnohí 
z nás tešili hádam najviac. Naším cieľom 
bola Eurovea, jedno z najmodernejších 
nákupných centier v Bratislave, ale nie 
so zámerom nakupovať, ale pozrieť si na 
veľkoplošnej obrazovke spolu so stovkami 

ďalších futbalových nadšencov 
zápas Slovensko – Taliansko. 
Atmosféra tam bola úžasná. 
Najväčšia radosť prišla po zis-
tení, že naši futbalisti neskla-
mali a zvíťazili. Vtedy sme 
my už boli ubytovaní v hoteli, 
navečerali sme sa a vybrali sa 
na nákupy minúť nejaký ten 
peniaz od rodičov a doplniť 
chýbajúce zásoby. Po príjemne 
strávenom dni sme sa vrátili do 
hotela, kde sme museli cez noc 
nabrať stratenú energiu.
Ďalší deň zavčas rána sme 
nasadli do autobusu a ten nás 
už zaviezol za hranice Sloven-
ska do Rakúska a jeho hlav-
ného mesta Viedne. Celý deň 
sme venovali prehliadke letné-
ho sídla Habsburgovcov Schönbrunn, ale 
podľa našej milej pani sprievodkyne by 
aj týždeň bolo málo na dôkladný výklad o 
tomto mieste. Po exkurzii zámku, v ktorom 
žila cisárovná Alžbeta známa pod menom 
Sissi, sme prešli nádhernými parkmi a 
záhradami až ku Gloriette na návrší, odkiaľ 
sa nám naskytol priam rozprávkový pohľad 
na celú Viedeň. Náš individuálny voľný čas 
sme mohli stráviť v schönbrunnskej zoolo-
gickej záhrade, ktorá sa radí medzi  jednu z 
najkrajších a najstarších v  Európe. Pozoro-
vali sme tam viac ako 70 druhov zvierat,od 
tých najmenších, až po tie najväčšie šelmy. 
Našu návštevu zámku Schönbrunn sme 
ukončili prehliadkou múzea kočov cisárs-
kej rodiny z obdobia Rakúsko – Uhorska. 

Večer v hoteli, sa každý svojím spôsobom 
snažil zregenerovať po namáhavom dni, 
pretože už vtedy sme vedeli, že na druhý 
deň smerujeme opäť do Viedne, ale ten-
tokrát to mala byť prehliadka historického 
centra mesta a pamiatok v ňom. Našou 
prvou zasávkou bolo zimné sídlo Habsbur-
govcov - Hofburg, v ktorom sa nachádza-
lo aj múzeum cisárovnej Sissi, ktoré nám 
odhalilo nejedno tajomstvo z jej života. Pri 
prechádzaní mestom sme videli aj Štátne 
viedenské múzeum, technickú univerzitu, 
budovu štátnej opery, dostali sme sa na 
Karlsplatz a tam sa nachádzal Karlskirche 

(Kostol sv. Karola), a takisto aj 
na Maria – Theresien – platz 
(Námestie Márie Terézie). V 
jeho strede bola socha Márie 
Terézie, na jednej strane sa 
nachádzalo prírodovedecké 
múzeum a na druhej strane 
múzeum umenia. Všetky tieto 
miesta dýchali svojou históri-
ou, ktorá nás postupne vťaho-
vala do seba. Ďalej nás naše 
kroky viedli na Stephansplatz 
(Námestie sv. Štefana), kde 
sme mohli pozorovať aj mno-
ho umelcov, maliarov, hudob-
níkov a dokonca živé sochy, 
ktoré boli veľkou atrakciou 
pre turistov. Našou poslednou 
zastávkou bol Hundertwasser-
haus, ekologický dom, posta-

vený len pred pár rokmi extravagantným 
architektom Hundertwasserom a svojím 
vzhľadom sa stal veľmi rýchlo veľkou vie-
denskou atrakciou. Po úspešnom ukon-
čení nášho plánovaného programu vo 
Viedni, sme už pobalení so svojimi vecami 
smerovali domov do Stropkova. Tieto celé 
3 dni boli sprevádzané dobrou náladou a  
skvelými ľuďmi. So sebou sme si priniesli 
fotoaparáty s plnými pamäťovými kartami 
a nezabudnuteľné spomienky na mnohé 
ďalšie miesta.
 Týmto sa chceme poďakovať našim 
rodičom za ich finančnú podporu,   
našej p.prof.Heckovej, p. prof. Hecko-
vi a p.prof. Vasilkovej, ktorí s nami trávili 
tieto úžasné dni, a aj našej veselej pani 

sprievodkyni - pani Jitke Hederovej. Poďa-
kovanie patrí aj pani Pillarovej, riaditeľke 
cestovnej kancelárie PROMETTRANS, 
prostredníctvom ktorej sme tento pozná-
vací zájazd absolvovali, ale aj veľmi zod-
povednému a ústretovému vodičovi auto-
busu - pánovi Tóhtovi.
Spomienky zostávajú a my sa už tešíme 
na ďalší zaujímavý poznávací zájazd do 
zahraničia. 
Za všetkých účastníkov nezabudnuteľné-
ho poznávacieho zájazdu
          Monika Pecuchová, III.B

Pressburg et Vienna A. D. 2010
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Praha 2010
 V rámci zachovania 
psychického zdravia profesorského 
zboru sa druháci rozhodli zdrhnúť 
zo školy. Aby sa to však zaobišlo 
bez horších známok zo správania, 
uniesli sme nakoniec predsa len pár 
učiteľov. Na žiadosť ostatných sa 
„vyvolenými“ stali p. prof. Belo-
vežčíková, Hecková a Senajová. 
A aby nás pri únose neotravovali 
rodičia neustálym zvonením mobi-
lu, rozhodli sme sa, že miesto únosu 
musí byť za hranicami. Keďže sme 
na túto poloflákačskú akciu mali 
každý trochu odlišné plány, vyhralo 
nakoniec mesto rôznorodosti - Pra-
ha.
 Ako každý správny únos, 
aj tento sa uskutočňoval v noci. 
A aby to všetko malo ten správny 
nádych, akcia „Stovežatá“ sa kona-
la rovno uprostred týždňa, a síce v 

stredu 28. apríla. Počas cesty auto-
busom boli zastávky skôr raritou, 
aby nám nebodaj naša profesorská 
korisť neušla. A na zastrašenie nám 
výborne poslúžila Kostnica- chrám 
v Kutnej hore celý preplnený kosťa-
mi s dlhou a 
nebezpečnou 
minulosťou. 
Po tejto 
v ý s t r a h e 
p o c h o p i l i , 
že útek by 
nemusel dob-
re dopadnúť, 
a preto sme 
ich na ďalšej 
z a s t á v k e - 
Karlštejne - mohli pustiť. Ale stále 
boli pod naším dohľadom, čo nás, 
pochopiteľne, vyčerpalo. Zapadajú-
ce slnko nám dalo dobrú zámienku 
odobrať sa k internátom s menom 
do neba volajúcim. Hvězda však, 
ako sa na hviezdy patrí, musela v 

noci svietiť, a preto sme sa rozhod-
li obetovať spánok a poctivo sme 
svietili celú noc.
 Naša pomoc všetkým 
hviezdam však neostala bez násled-
kov. V piatok si na nás spánok začal 

brúsiť zuby, 
znížili sme 
ostražitosť a 
zajatkyne z 
radov našej 
z b o r o v n e 
začali snovať 
plány na svo-
ju záchranu. 
Nečakane sa 
chytili vedenia 
a začali nás 

preháňať z miesta na miesto. Vraj 
aby sme všetko pekne postíhali. Od 
Hradčian a Chrámu sv. Víta k Orlo-
ju, Karlovmu mostu či Národnému 
múzeu.., ba zaviedli nás aj do Zla-
tej uličky. Keďže sa im nepodarilo 
prekabátiť nás ani v Múzeu vosko-

vých figurín a ani ich komplikova-
né trasy im nepomohli, vymysleli 
ďalší plán. Ten mal podobu Palla-
dia - veľkého obchodného centra. 
Smola! Zohraný viactriedny tím im 
nedal ani najmenšiu šancu.
 Keď sa unesené už 
takmer vzdávali, napadla im 
posledná, spásonosná myšlienka. 
Veliteľským tónom vyhlásili, že 
vyučovanie môže pokračovať aj v 
Prahe, čo nás prinútilo rezignovať. 
V takomto prípade je lepšie byť 
radšej doma, kde sa vždy nájde 
niekto ochotný rozmaznávať nás a 
počúvať naše historky. Hneď sme 
preto balili kufre a už v sobotu sme 
raňajkovali v našich domovoch.
 A čo nám tento výlet 
priniesol? V prvom rade vedo-
mie, že únos učiteľov nemusí 
vždy dobre dopadnúť.
 

Petra Vojčeková, 3. A

SPOMIENKY NA OLOMOUC
 Prvým väčším školským výletom pre 1.C a zároveň 
ďalším výletom pre študentov kvinty bola exkurzia do jedného z 
najkrajších českých miest – Olomouca. Cieľom tejto akcie bola 
nielen návšteva Olomouca a miest v jeho okolí, ale tiež naše vzá-
jomné spoznávanie a nadväzovanie nových priateľstiev.
Exkurzia bola naplánovaná na piatok večer 23.4.2010, kedy sme 
opúšťali areál školy.  Cesta sa zdala byť krátka, pretože sme 
cestovali v noci a mnohí sa ju snažili 
skrátiť rozprávaním, fotením sa a neskôr 
spánkom, aby načerpali čo najviac síl 
na zvládnutie nabitého programu, ktorý 
pre nás pripravili organizátori a zároveň 
dozor tohto výletu – pán riaditeľ RNDr. 
J. Mikita, p. uč. RNDr. Ľ. Reiterová a 
naša triedna učiteľka RNDr. T. Kočišo-
vá.
 Prvou zastávkou bola preh-
liadka priepasti Macocha a Punkevnej 
jaskyne, ktorá na nás zanechala obrov-
ský dojem. Prvú časť prehliadky tvo-
ril výklad sprievodkýň po chodbách  jaskyne s 300 schodmi a 
tou druhou  bola plavba na malých lodiach po riečke Punkva v 
útrobách jaskyne. Zatiaľ čo sme sa plavili, výklad  pokračoval v 
podaní vtipných lektorov, ktorí ho takto určite spravili oveľa zau-
jímavejším a my sme odchádzali s veľmi dobrou náladou. Ďalším 
miestom našej návštevy bol Zoopark a Dinopark vo Vyškove.  
Tu sme mali možnosť vidieť množstvo zdomácnených zvierat 
z celého sveta a pohyblivé modely dinosaurov z dávnych dôb 
v životnej veľkosti. Popoludní sme dorazili do nášho hlavného 
cieľa – mesta Olomouc, ktoré sme si pozreli aj z výšky vyhliad-
kovej veže na kostole sv. Mořice. Ešte krátka zastávka na štadi-
óne Sigmy Olomouc, na námestí s orlojom, stĺpom Najsvätejšej 
trojice a barokovými fontánami a hor sa  na svetoznámu výstavu 
kvetov FLÓRA Olomouc. V areáli výstaviska sme neobišli bota-
nickú záhradu, kde bolo množstvo exotických farebných kvetov 
až po rôzne  kaktusy s možnosťou zakúpenia si niektorých rastlín 

v stánkoch. V hlavnej výstavnej hale nás omámila vôňa aj krása 
naaranžovaných tisícok narcisov, tulipánov, ľalií,...  S blížiacim 
sa koncom dňa sme sa  navečerali v hoteli, v ktorom sme tiež 
prespali a oddýchli si po prvom namáhavom dni, ktorý rozhodne 
za tú únavu stál.
 Zobudili sme sa do ďalšieho rána, ktoré sme odštartova-
li raňajkami a následne sme si opäť zbalili svoje veci a vydali sa 
na pokračovanie exkurzie. Čakala nás  prehliadka, tentoraz roz-
právkového, hradu  BOUZOV. Ten pútal pozornosť nielen jeho 
majestátnym vonkajším vzhľadom, ale aj interiérom, ktorý nám 

názorne priblížil dobu, z ktorej 
Bouzov pochádza. Nasledovala 
ďalšia atrakcia, ktorou bol dre-
vený Trójsky kôň spolu s malým 
predstavením a ukážkami starých 
bojových zbraní. Po predstavení 
sme  mohli  vyskúšať streľbu z 
kuše a pozrieť si galériu v útro-
bách Trójskeho koňa, odkiaľ bol 
aj pútavý výhľad na krajinu oko-
lo neho. 
Po čase sme opäť vyhladli, a tak 

sme sa naobedovali v neďalekej reštaurácii. Pred sebou sme mali 
návštevu múzea svetoznámych olomouckých syrečkov a múze-
um maliara Adolfa Kašpara, ktorý ilustroval Babičku.  Posledná 
veľká udalosť bol futbalový zápas medzi Sláviou Praha a Sigmou 
Olomouc. Zápas si každý z nás určite užíval, pretože atmosféra, 
ktorá na ňom vládla, pre nás nebola bežná.   Napínavý futbal  
takýchto futbalových tímov obohatilo aj svojské povzbudzovanie 
fanúšikov z Prahy.  Zápas sa teda skončil v prospech Sigmy Olo-
mouc a návštevu tohto nádherného mesta sme ukončili v nákup-
nom stredisku – Haná.
 Cesta späť bola podobná ceste do Olomouca, no bolo 
očividné, že sme si o čosi bližší,  a preto naša exkurzia svoj cieľ 
vo veľkej miere splnila. Doniesli sme si  množstvo zážitkov, 
spomienok, fotografií, skúseností a nových zaujímavých infor-
mácii o miestach, ktoré sme navštívili.

Žiačka II.C triedy 
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Rok čo rok sú prázdniny niečím 
výnimočné. Sčasti je to tým, že sa 
konečne po roku driny dočkáme 
našich vytúžených prázdnin, kedy si 
vychutnáme nič nerobenie či spánok 
do neskorých obedňajších hodín. 
Tohto roku som mala o niečo zaují-
mavejšie prázdniny ako 
predošlé, keďže som 
návštívila „Big Apple“, 
kde som vycestovala za 
svojou rodinou. Celých 
deväť hodín som neza-
žmúrila ani oko. Po 
výstupe z lietadla na 
Kennedyho letisko v 
New York City som 
mala zvláštny pocit, 
ale nie z toho, že som 
„niekde v Amerike“, 
ale z toho, že som tam 
bola úplne sama med-
zi stovkami rôznych 
národností. Až pokiaľ 
som neprešla cez colni-
cu, odpovedala na zopár 
otázok, našla si svoje 
kufre a vstúpila do haly, 
kde ma už netrpezlivo 
čakali moji blízki. Pocí-
tila som ohromnú úľavu.
Prežila som veľa pek-
ných chvíľ nehovoriac 
o momentoch, kedy môj 
adrenalín vystúpil na 
bezrozmerné čislo :)) O 
to sa zaslúžil Six Flags, 
kde  by bol hriech nevy-
skúšať najrýchlejšiu a 
najvyššiu dráhu na svete 
či Bungee Jumping. Čo ma neskutočne 
upokojovalo, bola nádherná príroda, 
zvlášť v Connecticut, kde som býva-
la. Nehovoriac o úchvatných lesoch 
či množstve jazier, popri ktorých stáli 
rozprávkové domy. Takisto mám prí-
jemný pocit z tunajších obyvateľov. 
Zdravia každému okoloidúcemu a 
spýtajú sa: „How are you?“ Po čase to 
môže prísť otravné, ale stále je to lep-
šie, než odmeraný či chladný pohľad. 
No v štáte Ohio to bolo asi najne-
zvyčajnejšie. Išla som tam navštíviť 
moju sesternicu a bratranca, ktorých 
som nevidela približne dvanásť rokov. 
Stretnutie s nimi bolo úžasné. Spravili 
mi menšiu exkurziu po Ohiu, kde mi 

ukázali  aj miesta, kde žijú tzv. Mešiti. 
Pohľad na nich ma fascinoval. Mala 
som pocit, že  som sa vrátila mini-
málne o 100 rokov do minulosti. Ich 
štýl života bol neobvyklý. Uprednost-
ňujú koče pred autami, starostlivosť o 
dobytok pred pozeraním TV či naozaj 

zvláštne oblečenie pred moderným 
štýlom. Takýto spôsob žitia sa odrazí 
nie len na nich, ale aj na okolí, kde 
žijú. Je tam totiž nádherne. O všetko sa 
nadmieru starajú, o každý kúsok trávy 
či stromu. Nezbadáte tam nič zaraste-
né burinou a už vôbec nie odhodený 
papierik. Cítiť tam eufóriu a pokoj. To 
sa však nedá ani zďaleka porovnať s 
New Yorkom, kde všetko beží nesku-
točne rýchlo, kde sa ľudia neustále 
ponáhľajú. 
Mala som možnosť vidieť dva rozdiel-
ne svety. Každý na mňa spravil iný 
dojem. NY ma očaril svojím premo-
derným štýlom do nebies siahajúcich 

mrakodrapov, na ktorých pohľad z 
Empire State Building vyráža dych. 
Nedalo sa prehliadnuť ľudí uznávaj-
úcich rôzne hodnoty, od kadejakých 
transexuálov po neobvyklý pohľad na 
dvoch deduškov držiacich sa za ruky. 
Čo ma prekvapilo na NY bol zvláštny 

zápach, mám na mys-
li len v Time Square, 
kde bolo cítiť zmes 
výfukov z áut, kanali-
zácie, pot ľudí a fast-
foody, samozrejme nie 
vždy a zase nie príliš 
intenzívne. Len keď 
bola teplota nad 40 ºC, 
tak v NY bolo o 5 ºC 
ešte vyššia, keďže sa v 
tom betónovom svete 
všetko zdržiavalo. 
V noci to bolo zase o 
niečom inom. Noha 
pri nohe, taxíky, na 
ktoré čakáte aj desiat-
ky minút (ani zďale-
ka, ako vo filmoch), 
reštaurácie a obcho-
dy nonstop otvorené. 
Nočný New York je 
krajší aj kvôli tomu, 
že turistov je tam viac 
práve v noci. Páčilo sa 
mi Múzeum Madam 
Tussaud, kde sú vosko-
vé figuríny najväčších 
osobností Ameriky.  
Keď sa smrteľníkovi 
nepodarí dostať sa k 
živému, tak aspoň k 
voskovej figuríne. Na 

Manhattane je aj slovenský Kostol 
sv. Jána, kde v zadných priestoroch sa 
po omši schádzajú Slováci žijúci dlhé 
roky v NY. Varia sa tam slovenské 
jedlá, hrajú ľudovky. Všetci sú tam 
ako jedna veľká rodina. 
Za celý mesiac, čo som bola v Ameri-
ke, som spoznala mnoho nových ľudí, 
priateľov a získala tak veľa krásnych 
spomienok :) Až tam som si skutočne 
uvedomila, že angličtina je „bránou“ 
do sveta.Vďaka nej nielen pochopí-
te nejaký ten článok v časopise, ale 
predovšetkým sa v tom veľkom svete 
nestratíte... 

Drahomíra Rusinková, IV. B

PRÁZDNINY V USA

Medzi (voskovými) Beatles

Medzi (skutočnými) mužmi zákona
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Miro, aké si mal detstvo, kde si vyrastal, 
čo si za detských liet robieval?
Na detské roky spomínam často a veľmi 
rád. Do 14 rokov som svoje detstvo strá-
vil v Stropkove. Možno ako každý druhý 
chlapec v meste som začal pochopiteľne 
hrávať futbal. Asi to bolo aj tým, že aj môj 
otec hrával aktívne futbal za Stropkov. No 
v štrnástich rokoch som stál pred svojím 
prvým veľkým rozhodnutím. Buď budem 
futbalistom alebo umelcom. Dodnes  to 
považujem za svoje najťažšie rozhodnutie 

v živote. Vtedy som preplakal niekoľko 
noci, lebo som sa nedokázal správne roz-
hodnúť. Dnes už viem povedať s istotou, že 
som sa rozhodol správne. Venujem sa ume-
niu a keď mám príležitosť, tak si aj trochu 
zašportujem. Neskôr, keď som študoval 
na Strednej umeleckopriemyselnej škole v 
Košiciach, vždy som sa rád vracal domov 
do Stropkova k partii kamarátov. Stretávali 
sme sa každý víkend vždy pri tej istej lavič-
ke na školskom dvore 1. ZDŠ a tam sme do 
neskorých večerných hodín snívali svoje 
sny. Hralo sa na gitare, spievalo. Neviem, 
možno tá lavička tam dodnes stále stojí na 
tom istom mieste a teraz sa tam stretávajú 
iní mladí ľudia, ktorí snívajú svoje sny. Asi 
sa na tú lavičku najbližšie pôjdem pozrieť, 
keď prídem do Stropkova, či je stále na 
tom istom mieste. Myslím si, že sme boli 
dobrá partia, lebo ešte aj dnes po takmer 
tridsiatich rokoch, keď nás osud zavial do 
rôznych kútov Slovenska a každý má svoje 
starosti, sa niekedy spoločne a organizo-
vane stretávame. Dnes, keď sa vraciam do 
Stropkova, sa už viac teším na mamkine 
pirohy alebo na fazuľovú polievku, ktorú 
nevie nikto iný na svete uvariť tak chutne 
ako moja mama
Odkedy si v sebe začal objavovať svoj 
talent pre maliarske umenie? Kto ťa 
viedol k tomu? Ktorí boli učitelia výtvar-
nej na základke?
Ja dnes hovorím, že som asi zdedil talent 
po mamke, lebo ona má neuveriteľný cit 
pre maľovanie veľkonočných vajíčok. 
Vždy som ju preto obdivoval a aj keď 

som sa ju snažil napodobniť, nikdy som to 
nedokázal urobiť tak presvedčivo ako ona. 
Od malička som rád  kreslil a maľoval, no 
nepripisoval som tomu nejakú dôležitosť. 
Nemal som vo svojom okolí nikoho, kto 
by ma usmerňoval, tak som to robil len tak 
spontánne. Zlom nastal až v 6. alebo 7. trie-
de na ZDŠ, keď sme na hodinách výtvarnej 
výchovy okrem praktických zadaní prebe-
rali aj históriu umenia a vtedy som začal 
tušiť, že sa vo mne rodí nová túžba. Začal 
som sa intenzívne zaujímať o všetko, čo 
súviselo s výtvarným umením. Osvojoval 
som si rôzne maliarske techniky. Chcel 
som čo najrýchlejšie všetko ovládať. Vte-
dy sme boli traja chlapci v triede ja, Peter 
Kľučár a Jožko Slávik.  Všetci sme túžili 
byť veľkými umelcami. Neviem, čo dnes 
robia. Najradšej sme chodili k Petrovi Kľu-
čárovi, lebo jeho otec maľoval olejovými 
farbami kópie veľkých majstrov: Velas-
quéza, Rembranta alebo Murilla. Cítil som 
sa ako v Louvri, keď som s nemým úžasom 
chodil okolo tých rozvešaných obrazov po 
stenách ich bytu. Hovoril som si, že aj ja 
tak raz musím vedieť maľovať. Čím skôr 
som si chcel zadovážiť olejové farby aj ja. 
Prežíval som preto neopísateľnú radosť, 
keď mi Petrov otec daroval niekoľko túb 
olejových farieb a ukázal mi, ako sa správ-
ne napína plátno na drevený rám. Okamži-
te som začal náruživo maľovať. Najprv to 
boli kópie náboženských obrazov podľa 
farebných reprodukcií z kníh a neskôr por-
tréty a krajinky. Jednu z madon som vtedy 
predal na faru v Stropkove. Bol to môj prvý 
zárobok za namaľovaný obraz. Možno ten 

obraz majú doteraz. Mal som vtedy iba 14 
rokov a pamätám si, že keď som išiel na 
talentové skúšky do Košíc, niesol som so 
sebou okrem iných vecí aj niekoľko olejo-
malieb a bol som na ne nesmierne hrdý.
Na ĽŠU (dnešná ZUŠ) som začal chodiť až 
na odporúčanie mojej učiteľky výtvarnej 

výchovy na II. ZDŠ, ale dosť neskoro na to 
aby to malo nejaký zásadný vplyv na môj 
vývoj. Chodil som tam len jeden alebo dva 
roky. Viedla ma pani Edita Vološčuková. 
Ona sa porozprávala s mojimi rodičmi a 
presviedčala ich, aby ma dali na umelec-
kú školu do Košíc. Vraj mám veľký talent. 
Nemali to ľahké so mnou ani moji rodičia, 
lebo otec chcel mať zo mňa murára. „To 
je seriózne remeslo, ktoré ťa v každej dobe 
uživí“- vravieval. Ale od toho rozhovoru s 
pani Vološčukovou moji rodičia stáli  vždy 
pri mne a podporovali ma v mojom úsilí. 
Mamka mi vybavila aj konzultácie u aka-
demického maliara Františka Veselého, 
ale nenašiel som v sebe dostatok odvahy 
na to aby som k nemu chodil konzultovať. 
Rozhodujúci vplyv na môj umelecký rast 
malo až náhodné stretnutie s akademickým 
sochárom Michalom Zdraveckým. Ten bol 
na návšteve u svojho brata, ktorý býval na 
Záhradnej ulici, kde sme bývali a dodnes 
bývame aj my. On už vtedy pedagogicky 
pôsobil na Strednej umeleckopriemysel-
nej škole v Bratislave. Ukázal som mu 
všetky svoje najlepšie práce, ktoré som 
mal a pamätám sa na jeho prísne a kritic-
ké hodnotenie môjho tvorivého snaženia. 
Mal som pocit, že sa mi zrútil celý svet. 
Nebol som zvyknutý na negatívny postoj 
k mojej práci. Všetci ma dovtedy len chvá-
lili a obdivovali. Zakázal mi kresliť podľa 
predlôh a povedal mi, že príde takto presne 
o rok a dovtedy musím nakresliť sto por-
trétov podľa skutočných modelov.  Iba tak 
vraj mám šancu niečo v umení dokázať. 
Ja som jeho kritiku a zároveň aj sľub, že 

sa o rok vráti, zobral smrteľne vážne. Od 
toho okamihu som kresleniu úplne podľa-
hol. Škicoval som zo všetkých síl. Najprv 
všetkých príbuzných, neskôr susedov a 
nakoniec kamarátov. Bál som sa, aby som 
ho nesklamal. Hrdo som čakal na ten deň, 
keď mal prísť, lebo portrétov som vytvo-

Desať otázok pre akademického maliara Miroslava Nicza
Usmievavý chlapec menšieho vzrastu s hustými svetlými vlasmi, neustále priprapravený chŕliť veselé historky. Chalan 

do partie. Tak som ho poznal už od materskej školy. Je to človek, ktorého sa oplatí spoznať. Miro Nicz.

 M. Nicz so svojím miláčikom

 M. Nicz: Alibaba bez zbojníkov
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ril dosť. Ale osud to zariadil inak ako som 
chcel. On z nejakého dôvodu do Stropkova 
neprišiel a ja dodnes neviem, či by bol s 
mojou prácou spokojný alebo nie. Dlho ma 
to vtedy trápilo, lebo som nevedel, ako na 
tom som so svojím talentom. Času už bolo 
málo a ja som sa musel rozhodnúť čo so 
mnou v budúcnosti bude Prišli talentovky a 
mňa prijali na Strednú umeleckopriemysel-
nú školu do Košíc. Na neuskutočnenú 
korekciu som postupne zabudol, ale ja som 
pánovi Zdraveckému dodnes povďačný za 
jeho kritický postoj, ktorý mi prinavrátil 
pokoru a naučil ma systematicky na sebe 
pracovať.
Aké boli tvoje umelecké začiatky? Prvá 
výstava, prvý katalóg... 
Vystavovať som začal už počas štúdia na 
Vysokej škole výtvarných umení v Brati-
slave. Boli to ilegálne výstavy pražských a 

bratislavských študentov v Prahe v atelié-
ri jednej slovenskej výtvarníčky v rokoch 
1986 a 1987. Počas základnej vojenskej 
služby v roku 1988 som odosielal svoje die-
la na rôzne kolektívne výstavy. Keď som sa 
po roku vrátil, vhupol som rovnými noha-
mi do dnes už pamätných novembrových 
dní. V roku 1990 sa konal v Bratislavskom 
PKO prvý veľký SALÓN slovenských 
výtvarníkov po ktorom som sa dočkal prvej 
pozitívnej kritiky na moju prácu v jednom 
odbornom článku. Od roku 1990 som začal 
pedagogicky pôsobiť na výtvarnej katedre 
na Pedagogickej fakulte v Nitre kde sa v 
tom istom roku konala aj moja prvá samo-
statná výstava v Galérii mladých. Mala 
veľký úspech a potom sa to už rozbehlo.
Kedy si sa začal profilovať?
Myslím si, že po roku 1990 pod vplyvom 
spoločenských zmien som prvýkrát začal 
prehodnocovať aj svoj postoj k tvorbe a 
samozrejme aj k životu. Už som sa nedo-
kázal vyjadrovať len maľovaním. Ten 
obrovský spoločenský tlak vo mne vyvo-
lával potrebu bezprostrednejšieho kon-
taktu s ľuďmi, a preto som hľadal nové 
formy výtvarného vyjadrovania. Postupne 
som prechádzal od maľby k priestorovým 
inštaláciám a environmentom. Neskôr aj 
k akčným prejavom ako sú happeningy a 
performancie. Dnes už k svojmu prejavu 
pridávam aj technické vymoženosti ako sú 
video a digitálne technológie. Odborne sa 
im hovorí „nové médiá“. 
Mnohí ľudia odborníci aj laici sa ma pýta-

jú prečo som prestal maľovať. Ja im stále 
hovorím, že ja som maliarsky jazyk neo-
pustil a všetky moje práce obsahujú v sebe 
prvky tohto média, len sa u mňa pretrans-
formovala ich aplikácia. 
Ako by si nazval svoj súčasný smer? 
Čím je charakteristický? Čo ním chceš 
vyjadriť? 
Odborný názov je neokonceptuálne ale-
bo postkonceptuálne umenie. Je to dosť 
zložitý výraz pre laického diváka a nedá sa 
vysvetliť jednou ani dvomi vetami. Skrát-
ka ide o akési koncepčné alebo projektové 
umenie,spočívajúce v jeho dôkladnej a pre-
myslenej príprave. No nevylučuje improvi-
záciu ani náhodu. Tým, že sa v ňom syn-
tetizujú rôzne druhy umenia ako je maľba, 
video, objektové umenie a digitálne tech-
nológie sa mu dnes hovorí aj intermediálna 
tvorba

Nechcem vytvárať umenie, ktoré by malo 
hodnotu len pre seba. Snažím sa, aby moje 
umenie bolo tam, kde sú ľudia. To zna-
mená, že nevystavujem len v galériách, 
ale čoraz častejšie vyhľadávam negale-
rijné priestory ako sú pešie zóny, parky, 
obchodné centrá, čiže verejný priestor. Rád 
sprostredkovávam ľuďom naliehavé spolo-
čenské otázky sociálno - politického cha-
rakteru. Využívam pritom hlavne iróniu a 
kritický nadhľad.
Aká bola tvoja životná púť od stropkov-
ského obdobia až po dnešok? Výstavy, 
úspechy, ocenenia...
Počas štúdia na základnej škole som sa 
zúčastnil niekoľkých okresných súťaží, na 
ktorých som získal aj ocenenia, ale nikdy 
som tomu neprikladal veľký význam. Zís-
kal som niekoľko ocenení aj za svoju súčas-
nú tvorbu, napr. som získal cenu výtvarnej 
kritiky na Trienále slovenskej grafiky, ale 
nepovažujem udeľovanie cien za skutočné 
hodnotiace kritérium tvorby umelca. Som 
súťaživým typom človeka, ale ocenenia 
nenaháňam.  Za najdôležitejšie pre odbor-
ný rast a kariéru každého umelca považu-
jem samostatné výstavy. Je to najrýchlejšia 
a najspravodlivejšia cesta ako sa dostať do 
širšieho spoločenského povedomia, ale aj 
do povedomia odbornej kritiky. Mne tiež 
pomohli hlavne veľkorysé individuálne 
prezentácie ako napr.: výstava „O ICZOM“ 
v Nitre v roku 1992, „AUTOFIKCIA“ v 
Cik Cak centre v Bratislave v roku 2001, 
„Nulový manéver“ v Trnavskej synagóge v 

roku 2003 alebo „POKUS 0“ v Považskej 
galérii umenia v Žiline v roku 2010. Zúčast-
nil som sa aj mnohých kolektívnych výstav 
na Slovensku a v zahraničí napr.: v Česku, 
Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, 
Švajčiarsku, Taliansku, Japonsku atď.
Za svoju pedagogickú a odbornú činnosť 
som bol v roku 1987 habilitovaný za docen-
ta na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti 
pôsobím vo funkcii mimoriadneho profeso-
ra na Fakulte výtvarných umení Akadémie 
umení v Banskej Bystrici
Čo tvoja rodina?
S manželkou som sa zoznámil už na vyso-
kej škole. Študovala príbuzný odbor – vedu 
o výtvarnom umení, takže sme sa vo veľ-
kom množstve názorov zhodli. Náš vzťah 
sa postupne prehlboval a tak rok po našom 
zoznámení sme sa v roku 1984 zosobáši-
li. Narodila sa nám dcéra Alexandra a o 
tri roky neskôr aj syn Samuel. Obidve deti 
pokračujú v našich šľapajach. Dcéra prá-
ve dokončila štúdium na UK v Bratislave 
odbor Teória dejín výtvarného umenia a 
syn študuje na VŠVU v Bratislave odbor 
Transport design. Momentálne  je vo štvr-
tom ročníku. Takže aj v našom prípade sa 
potvrdila stará pravda, že jablko nepadne 
ďaleko od stromu. Aj keď som sa ženil 
veľmi mladý, mal som len 21 rokov, nikdy 
som to neoľutoval. Dnes po 26 rokoch 
manželstva, keď už máme dospelé deti, 
nadobúdam taký pocit, že si s manželkou 
rozumieme stále viac a neviem si predsta-
viť život bez nej.
Od skončenia štúdia na vysokej škole 
takmer nepretržite pôsobím ako vysoko-
školský pedagóg. 16 rokov som učil na 
Katedre výtvarnej tvorby a výchovy v Nitre 
na Univerzite Konštantína Filozofa a teraz 
je to už 9 rokov čo pracujem na Katedre 
intermédií a digitálnych médií na Fakulte 
výtvarných umení Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici. Som vedúcim katedry. Býva-
me v Nitre
Čím sa zaoberáš okrem výtvarného 
umenia?
Rád študujem odbornú literatúru, rybár-
čim, chodím na hríby, mám rád prechádzky 
s naším psom Maťkom po nábreží rieky 
Nitry. Veľa času trávim v záhrade. Musím 
povedať, že všetky moje koníčky mi pomá-
hajú čerpať pozitívnu energiu k tvorbe a k 
mojej pedagogickej práci.
Čo môže umenie dať mladým ľuďom?
Jednoznačne slobodu. To je v každej dobe 
ten najvzácnejší artikel, ale jeho hodnotu a 
význam si začneme uvedomovať až vtedy, 
keď mu začneme rozumieť. Na pochopenie 
toho pojmu neexistuje žiadna schéma ani 
pravidlo. K tomu musí dospieť každý tvo-
rivý človek sám.
Čo by si odkázal tým, ktorí sa snažia o 
amatérske alebo profesionálne výtvarné 
umenie?
Aby pristupovali k svojej práci čo najsve-
domitejšie a čo najúprimnejšie.
Ďakujem za rozhovor.

 M. Nicz: Davová tombóza



V novembri 2010 sa uskutočnila 
séria futbalových zápasov v rámci 
celoslovenskej postupovej súťaže 
vo futbale stredných škôl v kategórii 
chlapcov (ročník narodenia 1.1.1994 
– 31.12.1996).
Obvodné kolo – Stropkov, 3.11.2010 
– výsledky: SOŠ Stropkov – Gym-
názium Medzilaborce 5:1, Gymnázi-
um Stropkov – SOŠ Stropkov 1:0, 
Gymnázium Stropkov – Gymnázium 
Medzilaborce 4:1. 
Poradie: 1. miesto Gymnázium Strop-
kov, 2. miesto SOŠ Stropkov, 3. mies-
to Gymnázium Medzilaborce. 
Regionálne kolo – Prešov, 9.11.2010 
– výsledky: Gymnázium Stropkov 

– Obchodná akadémia Prešov 0:0, 
Obchodná akadémia Prešov – Gym-
názium Giraltovce 6:0, Gymnázium 
Stropkov – Gymnázium Giraltovce 
7:0. 
Poradie: 1. miesto Gymnázium Strop-
kov, 2. miesto Obchodná akadémia 
Prešov, 3. miesto Gymnázium Giral-
tovce. 
Krajské kolo – Prešov, 11.11.2010 
– výsledky: SOŠ Bardejov – Obchod-
ná akadémia Vranov 3:0, Gymnázium 
Stropkov – Obchodná akadémia 
Vranov 4:0, Gymnázium Stropkov 
– SOŠ Bardejov 1:1.
Poradie: 1. miesto Gymnázium Strop-
kov, 2. miesto SOŠ Bardejov, 3. mies-

to Obchodná akadémia Vranov.
Majstrovstvá SR sa uskutočnia do 
10. 3. 2011 v zatiaľ neurčenom mes-
te a celoslovenský víťaz postupuje na 
Medzinárodné majstrovstvá do Brazílie 
v termíne 10. – 18. 4. 2011. O postup 
Gymnázia Stropkov na Majstrovstvá 
SR sa zaslúžili najmä Tadeáš  Jakub, 
Lukáš Škublik, Martin Keselica, Jakub 
Lukáč, Pavol Kopolovec, Kristián 
Micheľ, Filip Jakubov, Daniel Čaba-
la, Pavol Šafranko, Martin Lehocký, 
Richard Skasko, Matúš Kokinda, Denis 
Jačisko, Tomáš Čenger, Samuel Petra 
a Martin Gajdoš.

Mgr. Vladimír Bodnár

Celoslovenská školská postupová súťaž vo futbale stredných škôl

Víťazné družstvo nášho gymnázia

Školské kolo  v stolnom tenise  28.10. 
2010. Chlapci:1. miesto David  Poliv-
čák, 2. miesto Jaroslav  Čabala, 3. 
miesto Peter  Fedor. Dievčatá:  1. mies-
to Daniela  Čurová, 2. miesto Ivana 
Smoligová, 3. miesto Ivana Jacečková.
Volejbalový turnaj o putovný pohár 
Jana Opletala  18.-19.11.2010.
Dievčatá: 1. miesto Gymnázium 
Stropkov, 2. miesto Spojená škola 
Svidník, 3. miesto Gymnázium Svid-
ník
Chlapci:   1. miesto Spojená škola Svid-
ník, 2. miesto Gymnázium Svidník, 3. 
miesto Gymnázium Stropkov.

Mgr. Maroš Šturák

Ďalšie súťaže

Volejbalové družstvo dievčat Volejbalové družstvo chlapcov

Víťazky v stolnom tenise Víťazi v stolnom tenise
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Nápis v škótskom kníhkupectve:
„Kupujte knihy už teraz, aby ste si ich 
mohli v kľude prečítať skôr, ako ich 
venujete ako darček k Vianociam.“

Idú dve blondínky po ulici a jedna 
hovorí:
- Vieš, že tento rok budú Vianoce v 
piatok?
Druhá na to:
- Dúfajme, že nie trinásteho!

Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.

Medzi priateľmi: „Tvoja svokra ti vraj 
na Vianoce poslala kapra.“ „To nie je 
pravda. Iba raz mi poslala hus a aj s tou 
som sa oženil.“

Santa Claus hovorí vo svojej dielni 
škriatkovi: „Koľko máme hračiek?“
„Žiadne!“
„A počítal si ich vôbec?“
„Áno, dvakrát.“

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a 
prihovorí sa deťom:
„Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?“

Pláva kapor v mede a hovorí:
- Ty, vole, to je fakt husté!

Na sviatočnú náladu...
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