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Ústav pamäti národa, Konfederá-
cia politických väzňov Sloven-

ska  a Občianske združenie Nenápadní 
hrdinovia vyhlásilo 3. ročník súťaž-
ného projektu Nenápadní hrdinovia v 
zápase s komunizmom 1945 - 1989. 

Vyvrcholením bola  študentská konferencia, ktorá sa 
v dňoch 17. a 18. novembra 2011 konala vo vládnom 
hoteli Bôrik pod záštitou predsedníčky vlády SR Ivety 
Radičovej. Naši žiaci opäť bodovali a umiestnili sa  v 
zlatom pásme. Matej Štefánik (III. B) a Juraj Kasarda 
(I. B) predstavili prácu o Eliášovi Želizňákovi z obce 
Ladomírová, ktorý bol komunistickým režimom per-
zekvovaný. Súčasťou ich projektu bola seminárna prá-
ca opisujúca osudy nenápadného hrdinu, prezentácia 
zachytávajúca jeho život vo väzniciach a na slobode 
a audiovizuálny záznam. Odmenou im boli knižné 
publikácie, sprievodný program zahŕňajúci  návštevu 
NR SR, Bratislavského hradu, bunkrov v Petržalke a 
návšteva historickej budovy SND. No hádam najviac 
ich potešilo pozvanie europoslancov, aby na vlastné 
oči spoznali ako fungujú inštitúcie EÚ.
K umiestneniu v zlatom pásme Matejovi Štefánikovi a 
Jurajovi Kasardovi blahoželáme. 

Nenápadní hrdinovia

 Kto nechce pracovať, nech ani neje. 
                   2. list Solúnčanom, 3;10

Milí čitatelia,

 školský rok sa prelo-
mil a po zamyslení sa nad prá-
cou počas uplynulých mesiacov 
je čas nadýchnuť sa a ísť ďalej. 
Prváci a primáni sa už určite 
zahriali na správnu prevádzkovú 
teplotu a zžili sa s pravidlami 
vnútorného života školy. 
 V dnešnom čísle 
vám prinášame portréty našich 
súčasných i bývalých žiakov: 
Doda, Petry a Mateja. Medzi 
riadkami možno nájdete inšpi-
ráciu, ako zmeniť nudný šedivý 
deň na hodiny plné zaujímavej 
činnosti. 
 Blíži sa pôstne 
obdobie, a tak na spodnom 
okraji každej strany nájdete aj 
minizamyslenie z Biblie. Sú to 
myšlienky, ktoré oslovujú nielen 
veriaceho, ale i toho, kto si exis-
tenciu tohto i oného sveta vyk-
ladá po svojom alebo nevykladá 
vôbec. Nie sú to slová, ktoré je 
možné stráviť okamžite a vzápätí 
na ne zabudnúť, ale sú to myšli-
enky, ktoré na svoje „strávenie“ 
potrebujú zamyslenie a čas. 
Nájdete si tu aj rozprávanie o 
jednom zo solúnskych bratov, 
ktorí k nám prišli šíriť kresťan-
stvo. 
 Prajeme všetkým čita-
teľom Elánu úspešné vykročenie 
do druhej polovice tohto škol-
ského roka a najmä to, aby ste s 
neustále zrýchľujúcim sa časom 
už teraz stihli popracovať na 
dobrom výslednom hodnotení, 
ktoré bude svietiť na vysvedčení.                    
  Redakcia Juraj Kasarda a Matej Štefánik pri zachovanom fragmente 

smutne známej železnej opony neďaleko Bratislavy
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Červené stužky

  Aké milé sú ... nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj...
                                            Izaiáš 52;7

Prvý december je už tradične v znamení boja proti jednému z najzákernej-
ších ochorení sveta - AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 

Tento deň bol vyvrcholením V. ročníka celoslovenskej kampane boja proti 
AIDS pod názvom Červené stužky, ktorú na stropkovskom Gymnáziu vied-
la a koordinovala Mgr. Gabriela Homoľová. Súčasťou aktivít boli aj inter-
aktívne prednášky so žiakmi sexty a druhých ročníkov pod názvom Hrou 
proti AIDS, vedené pracovníkmi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starost-
livosťou vo Svidníku. Výtvarné diela žiačok kvinty - Kataríny Baraníkovej, 
Slavomíry Cichej, Barbary Rudovej a žiačky z kvarty - Andrey Bzdilovej 

vyhodnotené v rámci školského kola ako najlepšie, boli spomedzi mnohých v rámci kampane a zároveň 
celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Červené stužky s tematikou HIV a AIDS zaslané na vyhodnotenie 
celoslovenského kola do Žiliny. Na realizácii celej akcie sa podieľali žiačky septimy - Nikola 
Kolesárová, Zuzana Drotárová, Slávka Petraninová, Eva Husárová, Miriam Frajtková a Sabína 
Čulová. Na obrázku žiačky septimy - M. Frajtková a S. Čulová rozdávajú červené stužky.

Jazykové olympiády

V   stredu 14. decembra 2011 
sa uskutočnilo školské kolo 

olympiády v anglickom jazyku. 
Zúčastnilo sa ho 24 žiakov. Po 
vyhodnotení porotou v zložení: 

PhDr. Tatiana Belovežčíková, Ing Jozef Beňo, 
Mgr. Ľubica Dolinská a Mgr. Ingrid Zakovičo-
vá boli výsledky súťaže takéto: v kategórii 1A 
sa na prvom mieste umiestnil Norbert Čabala 
zo sekundy a druhá skončila Diana Stenčíková 
z tej istej triedy; v kategórii 1B bola úspešnej-
šia Diana Khwaja pred Laurou Šoltýsovou (obe 
z kvarty);  v kategórii 2A súťažilo 10 žiakov. 
Konečné poradie: 1. Lucia Poľaková (sexta), 
Ján Murdzik (II. A) a Matej Rudžik (I. B). V 
kategórii 2B z ôsmich žiakov boli najúspešnej-
ší Tímea Geciová z III. C, Petra Vojčeková a 
Zuzana Senajová zo IV. A. V kategórii 2C bol 
úspešnejší Sebastián Veselý zo septimy pred 
Benjamínom Korádym z I. B. Víťazi kategórií 
1A a 1B postúpili na obvodné kolo do Medzi-
laboriec, víťazi ostatných kategórií na obvodné 
kolo do Svidníka. V Medzilaborciach sa naši 
žiaci na medailových miestach neumiestnili.

V rámci školského kola olym-
piády v nemeckom jazyku 

ako prvý skončil Matej Bičej zo 
4.A (na fotografii) a druhá bola 
Petra Čepová zo 4.B. 19. januá-

ra 2012 sa na Gymnáziu Duklianskych hrdinov 
vo Svidníku uskutočnilo obvodné kolo stredných 
škôl (okresy Svidník, Stropkov a Medzilaborce) 
22. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. 
Naše gymnázium malo dvoch zástupcov: v kate-
górii 2A Luciu Poľakovú zo sexty (na fotografii) 
a v kategórii 2B Mateja Bičeja zo IV.A. Obaja 
sa umiestnili na 1.mieste. Úspešným študen-
tom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy na 
krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári v 
Prešove.
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   Nielen z chleba žije človek...
                      Evanjelium podľa Matúša, 4; 4

V posledný deň pred zimný-
mi prázdninami sa usku-

točnil 9. ročník Dňa prezentácie 
ročníkových prác. Obhajoby 
sa zúčastnilo 67 študentov v 8 
odboroch, v ktorých boli troj-
členné hodnotiace komisie. Vo 
všetkých miestnostiach žiaci 
využívali pri svojej obhajobe 
aj dataprojektor a notebook. 
Žiaci I.P, III.T, IV.K, V.Q a 1. 
ročníkov boli rozdelení do jed-
notlivých miestností ako diváci. 
Študenti 3. ročníkov, septimy, 
4. ročníkov a oktávy mali riadi-
teľské voľno.
Svoju ročníkovú prácu obhájilo 
všetkých 67 študentov úspeš-
ne, a tak získali certifikát za 
úspešnú obhajobu práce. Naj-
lepšie práce boli ohodnotené 
diplomami v klubovni školy a 
študenti boli ocenení peňažný-
mi poukážkami v hodnote 5 eur. 
Počet najlepších prác v tomto 
školskom roku bol 16: Vplyv 
rodiny a rodinného prostredia 
na výchovu mladého človeka 
(autor: Martina Kosturská, II. 
B, odbor psychológia), Pravo-
rukosť a ľavorukosť (Ivana Kuš-

nierová, II. B, odbor biológia), 
Trójska vojna (Marek Kopčak, 
II. A, odbor história), Slovanská 
mytológia (Tamara Čekelská, 
sexta, odbor históra), Jazdectvo 
(Henrich Andrejko, II. A, odbor 
biológia), Pozorovanie sala-
mandry škvrnitej na vybranej 
lokalite (Lucia Poľaková, sexta, 
odbor biológia), Svalová sústa-
va človeka (Martin Krajník, 
sexta, odbor biológia), Peniaze 
v dejinách ľudstva (Maroš Vašš, 
II. A, odbor právne vedy), Trest 
smrti (Daniela Čurová, II. B, 
odbor právne vedy), Práva detí 

(Slávka Bazyľáková, sexta, 
odbor právne vedy), Národnosť 
- Európan (Hedviga Čeledin-
ská, sexta, odbor právne vedy), 

Inšpirácia tvorbou Gustava 
Klimta (Kamila Gemzíková, 
sexta, odbor umenie a kultúra), 
Folklór a jeho charakteristika 
(Viktória Bučková, odbor ume-
nie a kultúra), Folkór - ľudová 
hudba (Ján Renčko, II. A, odbor 
umenie a kultúra), Japonská 
kultúra (Karin Timanová, II. A, 
odbor umenie a kultúra), Slneč-
né hodiny (Matúš Roman, sexta, 
odbor fyzika).
Na krajské kolo SOČ v Starej 
Ľubovni postupujú práce Lucie 
Poľakovej (konzultantka Mgr. 
Anna Gonosová) a Kamila 
Gemzíková (konzultantka Mgr. 
Renáta Madzinová). Krajské 
kolo sa uskutoční 29. – 30. 3. 
2012 v Starej Ľubovni. 

Riaditeľ školy RNDr. Mikita odovzdáva úspešným riešiteľom 
certifikáty

9. ročník 

Dňa 
prezentácie 
ročníkových 
prác Matúš Roman tiež uspel so 

svojou prácou

Sústredené počúvanie...
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Na slovíčko s...     Mgr. Gabrielou Homoľovou

Ako ste sa 
zoznámili so svo-
jím manželom?
Na diskotéke 
na Valkove... 
Klasika.
Čo vás najviac 
bavilo počas 
gymnaziálnych 

rokov, samozrejme mimo školy?
Tak ako všetkých mladých: pre-
chádzky po meste, vysedávanie na 
lavičkách, volejbalové tréningy, disko-
téky, koncerty, počúvanie hudby...
Aké ťaháky ste používali?
Asi väčšinu sklamem, ale žiadne. 
Niekedy som si ich aj napísala, ale 
nedokázala som ich použiť... nemala 
som asi na to „nervy“. Určite by som 
pri ich používaní bola veľmi nápadná, 
tak som nechcela riskovať.
Akú hudbu ste počúvali a čo vás drží 
doteraz?
Ja hudbu milujem a mám veľmi široký 
záber, čo sa týka štýlu hudby. Keby 
som to mala zhrnúť, v čase gymnázia 
som bola zbláznená do kultovej kapely 
Oceán a všetky koncerty, ktoré mali v 
Prešove, Bardejove, Michalovciach a 
Košiciach som spolu s partiou aj absol-
vovala. Neskôr kapela prešla zmenami 
a vyčlenila sa z nej dvojica Petr Muk 
a Petr Kučera, ktorí založili formáciu 
Shalom. Tá sa po čase rozpadla tiež, 
ale Petr Muk spieval ako sólový spe-

vák ďalej a jeho neskutočne nádherný hlas 
počúvam dodnes. (Česť jeho pamiatke!)
Nie je to však jediný žáner hudby. Ja mám 
celkovo rada českú hudbu, napr. skupinu 
Lucie, ale tiež hudbu 60. - 80-tych rokov, 
napr. Petra Nováka, Hanu Zagorovú, Olym-
pic, Marie Rottrovú...  
Zo zahraničných interpretov mám rada všet-
kých, ktorí robia uchu lahodiacu, melodickú 
a tanečnú  hudbu a tých je veľmi veľa. Za 
všetkých uvediem napr. Kylie Minogue, 
David Guetta, ale aj Duran Duran. 
Prečo práve biológia a chémia?
Už počas základnej školy som túžila byť 
učiteľkou a pôvodne som chcela učiť 
slovenský jazyk, lebo ma veľmi bavila 
gramatika, ale na gymnáziu som zistila, že 
literatúra nie je pre mňa to pravé. Oveľa 
viac ma začala zaujímať biológia a keď som 
začala rozmýšľať nad mojou budúcnosťou, 
povolanie učiteľky biológie sa mi celkom 
páčilo. Ak by sa vtedy dalo študovať na prí-
rodných vedách jednoodborové učiteľstvo, 
určite by to bola len biológia. Pohrávala 
som sa s myšlienkou vedeckého štúdia 
biológie, ale chýbala mi predstava, čo a kde 
budem robiť po skončení vedeckého smeru. 
Preto som sa rozhodla pre učiteľský smer, 
no a ako druhý aprobačný predmet mi k 
biológii najviac sedela chémia. Tak som si 
vybrala aj maturitné predmety biológiu a 
chémiu.

(Pokračovanie na str. 12)

 Múdrosť dáva múdremu väčšiu silu, než akú majú desiati vladári v meste.
                   Kniha Kazateľ 7; 19 

Už niekoľko rokov má pani profesorka „pod palcom“ Deň prezentácie 
ročníkových prác. Rozhodli sme sa jej teda položiť zopár otázok.
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  Kto si nenabrúsi ostrie, ak sa mu stupí železo, musí napnúť sily. Tak 
dopomáha múdrosť k osožnému úspechu.       Kniha Kazateľ 10;10

    Takmer presne po roku, v piatok 20. januára 2012, krátko po osemnástej hodine a po prí-
hovore predsedníčky žiackej školskej rady Alexandry Prusákovej, riaditeľ stropkovského Gym-
názia RNDr. Jaroslav Mikita úderom na symbolický gong otvoril v priestoroch Hotela Ondava už 
2.ples stropkovských gymnazistov. Týmto úkonom sa začala budovať tradícia jednej z najrepre-

zentatívnejších akcií našej školy. Potom v sále obsa-
denej do posledného miesta zazneli v trojštvrťovom 
takte tóny Na krásnom modrom Dunaji a dva páry 
tanečníkov začali maratón tanca a dobrej zábavy. 
 Po prvých hudobných kolách skupiny Rodo-
dendron sa k slovu dostali moderátorky Karin Tima-
nová a Klaudia Petrová, obe z II.A. Zmiešané štvor-
členné študentsko-pedagogické komisie navrhli po 
desať kandidátok a desať kandidátov na kráľovnú a 
kráľa plesu, z ktorých si mládež priebežne volila tých 
svojich favoritov vhodením lístkov s poradovým čís-
lom do pripravenej urny.

 Súčasťou programu plesu bolo aj pôsobivé spevácke vystúpenie Tamary Bogoľovej z 
II. A so Sebastiánom Veselým zo septimy. Neskôr skupina študentiek pod taktovkou Mgr. Valérie 
Senajovej predviedla módnu prehliadku modelov vyhotovených pani Valériou Dzurjaninovou. 
 Hodinu pred polnocou pani profesorka Mgr. Margita Hecková vyhlásila študentskú 
tombolu. Vďaka ústretovosti stropkovských sponzorov i sponzorov, ktorí boli nejako spojení s 
gymnáziom, mohli naši študenti získať 58 zaujímavých vecných cien. Osobitnou cenou bol vecný 
dar riaditeľa školy. Záverečným príspevkom do tomboly bola aj finančná hotovosť pre štyroch 
vyžrebovaných študentov od bývalej riaditeľky stropkovského Gymnázia a terajšej poslankyne 
Národnej rady SR Mgr. Bibiány Obrimčákovej, kto-
rá sa ku všetkých účastníkom plesu po tombole aj 
prihovorila.
 Hodinu po polnoci sa slova ujala pani 
profesorka Mgr. Valéria Senajová, aby vyhlásila 
výsledky hlasovania. Kráľom a kráľovnou 2. plesu 
stropkovských gymnazistov sa stali Martin Krajnik 
zo sexty a Klára Bičejová z I. B, ktorých korunovala 
minuloročná kráľovná plesu Jaroslava Berežná zo IV. 
A. 
    Zábava pokračovala až do skorých ranných 
hodín vo výbornej atmosfére. 

2. Študentský ples stropkovských gymnazistov

Zábava v plnom prúde

Adeptky na kráľovnú plesu
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  Skrytá múdrosť a neviditeľný poklad: akýže je úžitok z obidvoch?
                                                                                            Kniha Sirachovcova 20;32

Je namieste oceniť všetkých účastníkov plesu za 
vytvorenie vynikajúcej nálady, dôstojné vystupovanie 
a príkladnú reprezentáciu stropkovského Gymnázia. 
Obrovské poďakovanie patrí najmä organizačnému 
výboru: Mgr. Heckovej, Mgr. Senajovej, Mgr. Heckovi 
a členom Žiackej školskej rady. 
 Poďakovanie patrí aj sponzorom, mená kto-
rých uvádzame nižšie.
 Ale posledné ďakujem je adresované vám, 
milí študenti, ktorí ste svoju mladosť, krásu a radosť 
venovali onému nezabudnuteľnému piatkovému veče-

ru. Všetci sa už tešíme na 3. Študentský ples stropkov-
ských gymnazistov.

SPONZORI
Mgr. Bibiána Obrimčáková – poslankyňa NR SR, Mudr. 
Peter Obrimčák – primátor mesta Stropkov, RNDr. Jaro-
slav Mikita – riaditeľ Gymnázia v Stropkove, Ing. Pavol 
Prokopovič – exminister dopravy, Drogéria Amfora 
– Anna Prokopovičová, PharmDr. Eduard Šmilňák, Mgr. 
Slavomír Smetanka, Firma Timobtel – Ladislav Timan, 
Marián Sahajda – Informačno-finančné služby, Lekáreň 
Fontána – PharmDr. Tibor Ščešňák, Ing. Peter Durkaj 
– Audio-Video centrum, Cukráreň Amfora – Eva Proko-
povičová, Papiernictvo a drogéria – Jozef Staško, pán Jozef Bechera, PaedDr. Marcela Rothová – pred-

sedníčka Rodičovského združenia Gymnázia Stropkov, 
Firma Kmiť s.r.o., Kvetinová spoločnosť Orchidea – 
Paulína Lechmanová, Kvetinová spoločnosť Orchidea 
– Zuzana Michrinová, Kvetinárstvo Aurélia, Kader-
níctvo pani Jana Gonosová, Štefan Gonos – Firma JO-
DO, Firma Acom – Ing. Peter Adam, Drogéria Per-
fect Ján Burák, Firma Progyr Košice, Firma Orange 
– pani Iveta Zeleňáková, pani Martina Holodňáková, 
RNDr. Ľudmila Reiterová, Mgr. Ingrid Zakovičová, 
Firma Top-Ped, Ing. Slavomíra Bazyľáková – Prvá 
stavebná sporiteľňa, pán Ján Jakubov, pani Adriána 
Koradyová, Železiarstvo Gaja – Ján Bučko, Kovoob-
rábanie – Ján Fedor, Miestny odbor Matice slovenskej 
v Stropkove, študenti II.A, Firma MABED – Marián 
Bednárik, Firma Kovex – Jozef Kovalčík, pán Jozef 
Komišák, Firma PehaCom – Peter Hric, Slovpol – pani 
Ivana Pabinová, Mgr. Róbert Hecko, Anteria – Valéria 
Dzurjaninová, hudobná skupina Rododendron.
                                                                     -sc, rh-

Žrebuje sa tombola

Príhovor bývalej riaditeľky gymnázia 
Mgr. Bibiány Obrimčákovej

Kráľ a kráľovná 2. plesu stropkovských gym-
nazistov: Martin Krajník a Klára Bičejová
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   Ako veľmi sluší zostarnutým múdrosť a osláveným ľuďom rozvaha a 
rada!                                                                       Kniha Sirachovcova 25;7

Študentský život kedysi a dnes
	 Musím	sa	priznať,	že	som	bol	veľ-
mi	rád,	keď	som	od	členov	žiackej	školskej	
rady	dostal	pozvanie	na	besedu	Študentský	
život	kedysi	a	dnes.	Vo	štvrtkové	popolud-
nie	16.	decembra	2011	sme	sa	v	klubovni	na	
malom	pódiu	stretli	s	kolegyňami	Elenkou	
Vasilkovou	a	Renátou	Madzinovou.	A	pred	
nami	 sedelo	niekoľko	desiatok	zvedavých,	
zväčša	starších	z	vás,	študentov.	Najprv	sme	
porozprávali	 to	 hlavné	 o	 sebe.	 Dozvedeli	
ste	sa,	že	pani	profesorka	Elenka	pochádza	
z	 Rimavskej	 Soboty,	 kde	 aj	 na	 miestnom	
gymnáziu	maturovala,	že	kolegyňa	Renáta	
svoje	 štyri	 mladé	 študentské	 roky	 prežila	
na	Pedagogickej	škole	v	Prešove	a	že	ja	som	
vlastne	doma,	v	škole,	kde	som	aj	maturo-
val.	Bavili	sme	sa	o	ťahákoch,	rozprávali	sa	
veselé	 historky,	 prezrádzali	 sa	 prvé	 lásky,	
mená	obľúbených	a	neobľúbených	učiteľov,	
„analyzovali“	sa	trampoty	so	školníkom...
	 Kto	 je	 to	však	 študent?	 Je	 to	veľ-
mi	zaujímavý	živočíšny	druh,	ktorý	vzniká	
i	zaniká	 iba	v	určitom	období	svojho	živo-
ta...	 V	 latinských	 prekladoch	 Biblie	 je	 pre	
slovo	 žiak,	 študent,	 učeník	 použitý	 výraz	
disciplus.	Tu	udrie	do	očí	nápadná	podob-
nosť	so	slovom	disciplína.	Náhoda	to	nie	je.	
Hovoríme	o	postupne	a	 trpezlivo	budova-
nom	sebaovládaní,	o	získavanie	schopnosti	
ovládnuť	svoje	vnútro	a	rozumom	odmietať	
podsúvané	 sladké	 pohodlie	 ničnerobenia	
alebo	činností,	z	ktorých	nie	je	žiadny	úžitok.	
Mnohí	špecialisti	na	učenie	sa	snažili	obísť	
potrebnú	námahu	 a	 odriekanie	 pri	 štúdiu,	
ale	stále	narazili	na	skutočnosť,	že	múdrosť	
sa	do	hlavy	naliať	nedá.	Ich	ovocím	sú	však	
dômyselné	metódy	a	formy	dnešnej	výuky.	

	 Som	 presvedčený,	 že	 sa	 mení	
forma	 študentského	 života,	 ale	 obsah	 nie.	
V	antike	si	poznatky	písali	na	pergameno-
vé	 zvitky,	 stredovekí	 študenti	 už	 písali	 na	
papiere,	štúrovci	mali	zošity	a	my	dnes	pre-
chádzame	na	počítače.	Ale	študent	ako	taký	
sa	počas	stáročí	nemení.	
	 Stále	 mal	 zmysel	 pre	 spravodli-
vosť.	Búri	sa	voči	porušovaniu	pravidiel.	Je	
to	aj	neodpískaný	faul	na	futbale,	nespravod-
livé	obvinenenie	z	podvádzania	na	písomke	
alebo	 rozpor	 medzi	 slovami	 a	 činmi	 naj-
vyšších	autorít,	čo	stále	vyženie	študentskú	
verejnosť	do	ulíc.	Pravda,	na	druhej	strane	
mnohokrát	 študentskú	 dušu	 akosi	 netrá-
pi,	 že	 zadaná	 úloha	 nebola	 vypracovaná	
samostatne,	ale	s	dobrovoľnými	porušením	
autorských	práv	pravého	autora,	že	napísa-
ná	písomka	bola	výborná	iba	vďaka	takmer	
mikroskopickým	 ťahákom	 umiestneným	
niekde	mimo	zorného	poľa	učiteľa.			
	 Študent	nemá	rád	nič	staré,	skost-
natelé	 a	 zatuchnuté.	 	 Hľadá	 veci	 nové,	
progresívne,	vtipné	a	nápadité.	Zaujímavé,	
že	 práve	 študenti	 sú	 cieľovou	 skupinou	
reklamných	masáží	firiem,	ktoré	produkujú	
elektroniku.	 Ale	 študentský	 národ	 si	 však	
vie	 uctiť	 aj	 starodávne	 tradície:	 iniciačné	
obrady,	ktoré	nesú	rozličné	mená	(u	nás	sa	
volá	Uchaľak),	slávnostné	rozlúčky	so	ško-
lou,	akými	sú	stužkové	a	májové	posledné	
zvončeky.
	 A	študent	vie	mať	rád.	Vie	ukázať	
svoju	 lásku	 spolužiačke,	predmetu,	 škole	 i	
učiteľovi.	Tomu	mnohokrát	až	po	rokoch.	A	
ten	stisk	ruky	a	priamy	pohľad	do	očí	za	tú	
našu	učiteľskú	drinu	stojí.													-sc-
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  Kto odpláca zlým za dobré, nehne sa z jeho domu nešťastie.
                   Kniha prísloví 17;13

V dnešnej dobe, a aj med-
zi študentmi Gymnázia 

v Stropkove, je slovo stres 
bežne používané. Na otázku 
Ako sa máš? často počúvame 
odpoveď: „Som vystresovaný.“ 
Dospelí, učitelia aj rodičia sa 

so smiechom pýtajú, aké už len my môžeme mať 
problémy. Hovoria, že my ešte len uvidíme, čo sú 
naozajstné stresové situácie. Podľa mňa dospelí 
len zabudli, že aj oni boli v našom veku a že aj 
oni prežívali rovnaké, možno na pohľad mali-
cherné stresové situácie. Je ich viac než dosť a 
nie každý je voči nim úplne odolný. 
 Najväčším stresovým faktorom na 
Gymnáziu v Stropkove je samozrejme učenie. 
Hlavne časová tieseň, do ktorej sa často dostá-
vame nezodpovednou a nepravidelnou prípra-
vou. Treba chápať, že my – mladí ľudia nechce-
me tráviť každé popoludnie a večer nad knihami, 
ale máme aj veľa iných záujmov, ktoré nás do 
tejto časovej tiesne môžu dostať. Dosť, že musí-
me sedieť v škole a učiť sa od rána často až do 
štvrť na tri popoludní. 
 Ďalší stresor vychádza z predchádza-
júceho. Je ním nedostatok času na vykonávanie 
obľúbených činností, pri ktorých by sme sa mohli 
odreagovať. Napríklad zodpovedná študentka 
kvôli množstvu učiva nepríde na volejbalový tré-
ning, hoci to je počas týždňa jedna z mála vecí, 
na ktoré sa teší.
 Inou stresovou situáciou je pre nás 
výber budúceho štúdia a povolania. Väčšina z 
nás išla na gymnázium práve preto, že nemajú 
tušenie, čomu by sa chceli v budúcnosti venovať. 
Niektorí na to po dvoch rokoch prídu, no niektorí 
stále nie. A tu nastáva problém. Práve v treťom 
ročníku zo všetkých strán počúvame otázky: Z 
čoho maturovať? Kam na vysokú školu? A to 
mnohých študentov, s ktorými sa rodičia neroz-
právajú a sami na nič nevedia prísť, privádza do 

stresov, pretože štvrtý ročník sa blíži.
 Nedostatok komunikácie a negatív-
ne vzťahy v rodine považujem za ďalší stresor 
medzi študentmi. Často zatajovaný, ale veľmi 
ovplyvňuje prežívanie a sústredenie študenta. 
Nedostatok sústredenia nás zase privádza do 
problémov s učením.
 Negatívne vzťahy sú často aj medzi 
študentmi navzájom. Každodenné hádky nás 
odrádzajú od príchodu do školy, pretože: „...dnes 
na to proste nemám náladu.“ Tieto problémy už 
nie sú možno také časté ako u žiakov na základ-
ných školách, ale ak sú, je potrebné ich rozumne 
riešiť.
 Averziu ku škole získavame často 
aj vďaka samotným učiteľom. Treba úprimne 
priznať, že nie každý učiteľ je úplne objektívny. 
Je normálne, že človeku nie sú všetci naokolo 
rovnako sympatickí a nebudú sa vnucovať štu-
dentom, ktorí o to zjavne nestoja. Ale reakcie 
niektorých profesorov sú dosť prehnané a očivid-
né, študenti ich nemôžu prehliadnuť. Tak pociťujú 
bolesti žalúdka a nutkanie odísť zo školy pred 
každou hodinou s neobľúbeným učiteľom.
 Posledným nezanedbateľným stre-
sorom je láska a sexualita. Sme takmer dospelí 
ľudia a to je súčasťou nás všetkých. Nie každý 
má ideálny vzťah, niekoho trápi, že nemá žiad-
ny vzťah a niekoho, že prišiel o milovanú osobu. 
Tento problém sa nepokladá za podstatný, veď 
sme mladí, to nás prejde. Ale nie každého to 
prejde po dvoch dňoch, a naviac to ovplyvňuje 
schopnosť sústredenia na dlhší čas.
Možno tieto problémy naozaj nie sú také neúnos-
né ako problémy dospelých, ale aj tak nás zna-
čne ovplyvňujú a privádzajú nás do stresových 
situácií. Je potrebné chápať, že nie každý deň 
sme schopní stopercentne sa pripraviť na vyu-
čovanie... 

                                              Eva Ternová, III. A

Stresujúce faktory medzi študentmi Gymnázia v Stropkove
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Dodo a metal

Dodo, vedel by si popísať základné znaky 
metalu a čo vyjadruje?
- K najzákladnejším znakom patria urči-
te nástroje a ich zvuk, ktoré metaloví 
hudobníci používajú, tie sa totiž dosť čas-

to odlišujú od iných štýlov. Určite sú to 
bicie, elektrické gitary, basová gitara, v 
melodickejších „odrodách“ metalu aj key-
boardy (niečo ako klavír). Zvuk je oveľa 
ostrejší, gitary sú dosť často podladené a 
skreslené do ostrého zvuku, bicie sú dosť 
často rýchle, vo väčšine bubeníci používa-
jú dvojšľapku alebo dva kopáky. Spev sa 
skoro v každom druhu metalu líši, v heavy 
metale je čistý, vyťahovaný do výšok, v 
death metale zase naopak, spevák používa 
growl a s hlasom ide skôr do nižších tónov. 
To, čo metalová muzika vyjadruje, závisí 
od konkrétnej kapely, niektoré kapely sa 
vo svojich piesňach snažia upozorniť na 
zlo vo svete, vojny atď., iné sa cez svoje 
piesne snažia vyjadriť svoj názor na určité 
veci, napr. náboženstvá, politiku alebo aj 
samotnú hudbu. Tá je dosť často témou 
pre písanie skladieb.
Medzi najznámejšie druhy metalovej 
hudby by som určite zaradil death metal 
(kapely ako Cannibal Corpse, Death, Obs-
cura, Six Feet Under a mnoho mnoho ďal-
ších), thrash metal (kapely ako Metallica, 
Megadeth, Slayer, Anthrax (tieto 4 kape-
ly tvoria „The Big Four“) alebo kapely z 
novej vlny thrash metalu ako Mantic Ritu-
al, Havok, Warbringer, Fueled by Fire), 
heavy metal (Iron Maiden, Judas Priest, 
Dio a mnoho ďalších). Samozrejme, exis-
tuje ešte mnoho metalových štýlov ako 
black metal, folk metal, power metal, pro-

Dodo Kimák z II. A sa nedá 
prehliadnuť. Čierna farba 
oblečenia a vlasy zopnuté 

vzadu dávajú tušiť, že Dodo 
sa venuje hudbe, ktorá je 

známa pod pojmom metal. 

 Odstúp od neprávosti a minie ťa nešťastie.
	 	 	 	 	 																			Kniha	Sirachovcova	7;2
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gressive metal, či grind core. 
Prečo také temné názvy?
- Myslím, že na názve kapely nezáleží, 
skôr ide o jej hudbu a pesničky, no ak by 
som mal odpovedať, prečo si dávajú kape-
ly také mená, naozaj neviem. Je to asi tým, 
že metalová hudba, hlavne od death meta-
lu „smerom“ k tvrším druhom metalu, je   
temná, atmosféra tej hudby je pochmúrna. 
No napríklad kapela Death a jej pesnička 
Voice Of The Soul; táto pieseň vzbudzu-
je pri jej počúvaní v človeku skôr potre-
bu rozmýšľať nad skutočnými hodnotami 
života a nie nad hrobmi.
Počúval si aj iný štýl hudby?
- V minulosti som počúval punkovú hudbu, 
no postupne som začal počúvať metalovú 
muziku. Zaujala ma viac a ešte dodnes ju 
počúvam. 
Odkedy sa venuješ tejto hudbe?
- Hudbe sa venujem od mojich dvanástich, 
kedy som začal hrať na gitare, dovtedy 
som sa hudbe nejako extra nevenoval. 
Zúčastňuješ sa aj na súťažných prehlia-
dkach? 
- Ak nejaké sú, tak áno. Nedávno tu bol 
gitarový workshop Jimiho Cimbalu, uka-
zoval svoje nástroje a predstavil aj svoju 
hudbu. 
Čo si myslíš o súčasných hudobných 
trendoch?
- V minulosti mi dosť prekážalo, že sa v 
masmédiách metalová hudba až tak neh-
rá ako ostatné štýly, no postupne som sa o 
to prestal zaujímať. Každý počúva to, čo 
chce, čo sa mu páči, a tak je to najlepšie. 
To, že sa ten alebo onen štýl nehrá v rádi-
ách alebo v TV, nie je až taká prekážka. 
Máme tu internet a na ňom je skoro všetko 
a čo sa týka muziky, nájdeme na ňom sko-

ro každú pesničku. 
Kto je tvoj hudobný idol?
- Gitaristi Chris Broderick z kapely Mega-
deth, Tosin Abasi z kapely Animals As 
Leaders a Paul Gilbert. Títo gitaristi ma 
zaujali hlavne svojou technikou hry, ktorá 
je naozaj skvelá. Paul Gilbert a Tosin Aba-
si ma zaujali aj ich tvorivosťou, schop-
nosťou tvoriť pesničky.
Na aké nástroje ešte hrávaš?
- Venujem sa iba gitare, no baví ma hrať 
aj na bicie a basovú gitaru, ale nevenujem 
sa tomu vôbec. No veľmi rád by som sa 
naučil spievať.
Prečo práve gitara?
- Na gitare som začal hrať zo zvedavos-
ti, doma bola jedna gitara, skúšal som to 
a postupne ma to chytilo. Fascinovali na 
gitarové sóla vo vysokých tempách, gita-
rové melódie a možnosti, čo všetko sa na 
gitare dá zahrať. Veľmi rád si hrám na 
gitare skladateľov ako sú: Vivaldi, Mozart 
či Beethoven.
Čo môže dať hudba mladým?
- Ja hudbu ešte netvorím, hrám síce v kape-
le, ale hudbu tvorí druhý gitarista-spevák. 
No naša hudba by mohla zmeniť postoj 
mladých k problémom vo svete, viac si 
ceniť tie veci v živote, ktoré zato stoja no a 
samozrejme, ak by sa v budúcnosti podaril 
koncert, tak zábavu a vybláznenie. 
Čo by si chcel svojou hudbou v živote 
dokázať?
- Svojou hudbou by som chcel dokázať, že 
hudba nie je len o počúvaní, ale aj o cíte-
ní. Pomocou hudby sa dajú vyjadriť poci-
ty, ktoré potom hudbu robia výnimočnou. 
Aj preto sa niekedy pri počúvaní nejakej 
balady tlačia slzy do očí, alebo sa nám pri 
počúvaní nejakej pesničky vyčarí úsmev. 

   Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
                                                                                                       Kniha Žalmov 128;2
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Hudba dokáže veľa. 
Otázka od veci: ako si predstavuješ 
dokonalé dievča?
- Dokonalé dievča je veľmi ťažké opísať, 
no určite to nie je zovňajšok, ktorý by 
robil dievča dokonalým. Podstatnejšie 
je vnútro, tam by malo byť dievča krás-
ne. Dokonalé dievča je podľa mňa také, 
ktoré je spravodlivé, čestné, rešpektujúce 
názory ostatných, ale zároveň také, ktoré 
si stojí za svojím, nie egoistické, nie aro-
gantné, dievča, ktoré sa dokáže odviazať, 
ale zase nepotrebuje každý víkend chodiť 
po baroch a diskotékach...
O dokonalom dievčati by sa dalo písať 
hodiny.
Máš skladbu, ktorú si sa ešte nemohol 
naučiť?

- Samozrejme, existuje mnoho skladieb, 
ktoré by som sa ešte nevedel naučiť, ako 
napríklad skladby už od vyššie spomí-
naných gitaristov ako Chris Broderick, 
Tosin Abasi či Paul Gilbert, majú naozaj 
ťažké pesničky na zahratie. Veľmi ťažké 
skladby sú jazzové skladby, teda, aspoň 
pre mňa.
Odkaz spolužiakom?
- Buďte sami sebou a na nikoho sa 
nehrajte, to, v čom ste dobrí, čo je vaša 
prednosť, to zdokonaľujte, v tom sa zlep-
šujte. Tešte sa aj z maličkostí. Všetko sa 
raz vráti, a preto, podľa môjho názoru, je 
dobre pomáhať ostatným a nebyť egois-
tom. 
Ďakujeme za rozhovor.

 Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat. 
                 Kniha prísloví 17;17

(Na slovíčko s... pokračovanie zo strany 5)
Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala 
a aj napriek tomu, že biológia je moja „srd-
covka“, chémiu učím veľmi rada a stala sa 
mojou druhou „srdcovkou“.
No a treťou „srdcovkou“ sú moji žiaci, 
vďaka ktorým viem, že som sa rozhodla 
správne.
Aký bol váš najhorší študent?
Z hľadiska správania, dochádzky alebo 
prospechu? Taký, ktorý by bol najhorší vo 
všetkých troch bodoch nebol.
Máte dve pekné dcéry. Čím chcete, aby 
boli?
Majú málo rokov na to, aby som vôbec o 
tom uvažovala. V každom prípade z nich 
chceme vychovať dievčatá, ktoré, nech 
budú kdekoľvek a s kýmkoľvek, budú sa 
správať tak, aby sme boli na ne s manželom 
pyšní.

Rada varíte? 
Nie. Beriem to ako povinnosť. Radšej mám, 
keď ma niekto zavolá k prestretému stolu.
Povinná otázka: pamätáte sa na veselú 
príhodu zo školy, myslím z vašich škol-
ských čias? A z čias nedávnych?
Ako rozmýšľam, tak rozmýšľam, na nič 
konkrétne si nepamätám. Viem, že toho 
bolo veľa, na čom sme sa so spolužiakmi 
bavili a smiali, ale nenapadne ma nič kon-
krétne, škoda. Väčšinou si také príhody pri-
pomenieme na stretávkach po rokoch.
Podobne je to aj s príhodou z terajších čias. 
Na hodinách sa neraz nasmejeme, ale sú to 
konkrétne situácie, ktoré sú vtipné v danom 
čase a pre danú triedu. Väčšinou také situá-
cie vznikajú na  breptoch žiakov, niekedy aj 
mojich, ale nič konkrétne mi nenapadne.
Ďakujeme za rozhovor.
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Petra Macková, rodáčka z Vyšnej 
Olšavy, maturovala na našom 
gymnáziu v školskom roku 
2006/2007. Jej ďalšie kroky však 
po niekoľkých rokoch viedli do 
sveta zaujímavého, ale aj dravého 
- do sveta showbusinessu či šou-
biznisu, ako chcete...

1. Peťa, kedy a ako vznikla myšli-
enka zúčastniť sa súťaže Miss Slo-
vensko 2011?
Táto idea najskôr vzišla z hláv 
mojich kamarátok, v podstate na ich 
impulz som sa do súťaže prihlásila. 
To, že sa zúčastním kastingu bolo 
teda celkom spontánne rozhodnutie, 
ktoré vzniklo len pár dní pred ním.
2. Môžeš nám popísať priebeh 
prvých kastingov?
Ja som sa zúčastnila kastingu v 
Žiline. Tento obnášal promenádu v 
plavkách, kde zopár dievčat vypadlo 
hneď po nej. Tie, ktoré ostali, postú-
pili k rozhovoru s porotou. Až 
napokon boli vyhlásené mená tých 
dievčat, ktoré v oboch častiach uspe-
li a postúpili do semifinále, ktoré sa 
každoročne koná v Bratislave.
3. Aké boli nároky a požiadavky 
poroty a kto ju tvoril?
Porotu tvorila ako každý rok aktu-
álna víťazka, vtedy to bola Marí-
na Georgievová a ďalší členovia: 
Jozef Oklamčák, Lucia Hablovičo-
vá - supervízorka celého projektu, 
Tamara Heribanová - ktorá bola ten-
to rok predsedníčkou poroty, Brani-
slav Šimončík - tohtoročný foto-
graf súťaže Miss Slovensko, Peter 
Varady - choreograf a modelingový 

expert Dušan Taraba.
4. Ako pokračovalo užšie výberové konanie?
Semifinále v Bratislave bolo podstatne nároč-
nejšie, nakoľko tam postúpil užší výber desiatok 
krásnych dievčat z celého Slovenska. Semifiná-
le taktiež pozostávalo z promenády v plavkách, 
ktorá sa stále opakovala a dievčatá ubúdali a 
ubúdali, až porota vybrala tie, ktoré opäť postú-
pili k rozhovorom. Po rozhovoroch si nás porota 
rozdelila do dvoch skupiniek, z ktorej tá moja 
postúpila. Hneď po kastingu (ktorý trval až do 
večera) sme dostali inštrukcie na najbližšie 
obdobie a celý kolotoč súťaže Miss Slovensko 
odštartoval...
5. Mnoho dievčat vám misskám snáď závidí 
cestovanie po svete. Čo všetko ste navštívili?
V prvom rade by som chcela teda týmto dievča-
tám povedať, že cestovanie v rámci takejto súťaže 
sa spája prevažne s prácou, čo obnáša vstávanie 
ešte pred piatou ráno, aby sa všetky naplánované 
fotenia a točenia postíhali ešte za svetla. Takýto 
výlet spojený s fotením a natáčaním videí, ktoré 
ste mali možnosť vidieť počas finálového veče-
ra, som zažila v Thajsku. Nácvik choreografie sa 
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      Zdržiavaj svoju nohu od príbytku svojho priateľa, aby ťa nemal po krky 
a neznenávidel ťa.               Kniha prísloví 25;17

    13



zasa odohrával v Maďarsku. Ostatné sústredenia 
sa už konali u nás doma na Slovensku.
6. Ako vyzerali záverečné prípravy na finále v 
apríli 2011?
Celý týždeň pred finále sme strávili v Poprade, 
kde sa to 9. apríla celé odohralo. Program každé-
ho dňa sa niesol v znamení nácviku choreografie 
na finálový večer. 
7. Ako si prežívala samotnú súťaž najmä s 
vedomím, že ide o televízny priamy prenos? Kde 
sa to natáčalo?
Pár dní pred finále som už začínala pociťovať 
stres, keďže šlo o moje prvé vystúpenie v pri-

amom prenose pred toľkými televíznymi divák-
mi... Predstava toho, že mám na všetko len jeden 
pokus, mi naháňala zimomriavky. Neviem, ako 
som to dokázala, ale v deň finále, ešte predtým, 
než som prvý raz vystúpila na pódium, som si 
povedala, že všetci sme len ľudia a robíme chy-
by a ak náhodou spadnem, tak sa ostatní na tom 
aspoň dobre pobavia. A musím povedať, že tré-
ma zo mňa postupne opadala.

8. Boli v hľadisku aj tvoji rodičia a súrodenci?
Áno, bola tam moja rodina a priatelia.
9. Aká bola atmosféra medzi vami súťažiacimi 
počas súťaže?
Musím povedať, že väčšina dievčat bola veľ-
mi priateľská. Niektoré sa poznali už aj pred 
súťažou, nakoľko sa venovali modelingu. Ja 
som si tam za tých pár mesiacov, ktoré sme spo-
lu intenzívne trávili, stihla takisto nájsť kama-
rátky.
10. Aké boli tvoje pocity po vyhlásení výsled-
kov?
Celý finálový večer nám ubehol strašne rýchlo, 

po každom vystúpení nasledovalo utekanie do 
zákulisia s cieľom čo narýchlejšie sa prezliecť 
a pripraviť na ďalšiu disciplínu. Aj vyhlasovanie 
výsledkov pre nás v zákulisí prebiehalo priam 
závratnou rýchlosťou. V ten večer som si ani 
nestihla uvedomiť, čo všetko sa vlastne udialo... 
Až pár dni po finále, keď sa povinnosti a aktivity 
spojené so súťažou začali vytrácať z môjho diá-
ra, som si uvedomila, že súťaž sa pre mňa a osem 

   Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový nebude mu podobný.
                     Kniha Sirachovcova 9;14
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Lepšia je zelenina za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom 
nenávisť.                                                                        Kniha prísloví 15;1

ďalších dievčat skončila...
11. Si v kontakte s bývalými „rivalkami“?
Áno, našla som si medzi dievčatami kamarátky, 
s ktorými udržiavam kontakt ešte aj dnes.
12. Čo v súčasnosti robíš, čo a kde študuješ?
Momentálne študujem v Žiline na Fakulte ria-
denia a informatiky, tento rok je pre mňa výni-
močný, pretože ma v júni čakajú inžinierske 
štátnice.
Popri škole aj pracujem v jednej softvérovej fir-
me ako softvérový analytik.
13. Čo ťa baví?
Rada maľujem, i keď posledné roky mi na túto 
záľubu veľa času neostáva. Mám rada prírodu a 
turistiku. Pred časom som chodievala aj na bruš-
né tance, čo ma veľmi bavilo a plánujem s tým 
opäť začať.
14. Aké máš väzby alebo spomienky na naše 
gymnázium?
Na Gymnázium v Stropkove mám krásne spomi-
enky. Sú učitelia, spolužiaci, hodiny, ale aj 
prestávky, ku ktorým sa v mysli veľmi rada vra-

ciam. Odniesla som si odtiaľ množstvo zážitkov 
a pevne verím, že aj študenti, ktorí momentálne 
navštevujú stropkovské Gymnázium, budú raz 
na neho v dobrom spomínať.
15. Plány do budúcna?
Plán na najbližší polrok je pre mňa jasný. Budem 
sa totiž venovať písaniu diplomovej práce, aby 
som v júni mohla úspešne absolvovať inžinier-
ske štátnice.
Ďalšie plány nemám, uvidím, čo so sebou pri-
nesie život... Dúfam však, že sa mi niekedy v 
budúcnosti naplnia moje túžby po cestovaní a 
spoznávaní cudzích krajín i kultúr.
V závere by som ešte chcela poslať pozdrav všet-
kým študentom a učiteľom Gymnázia Stropkov. 
Špeciálne pre učiteľov by som rada vyslovila aj 
jedno veľké „ďakujem“ za ich prácu a prístup k 
študentom.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme všetko dobré.
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Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezba-
dáš?                                                                Evanjelium podľa Matúša 7;3

14. február je po spoločenských zmenách, ktoré sa odhorali po novembri 1989, veno-
vaný svätcovi, z ktorého sa stal akýsi patrón alebo apoštol lásky, Valentínovi. Málokto 
však vie, že tento deň je aj dňom úmrtia osobnosti oveľa dôležitejšej, ale, bohužiaľ, mar-
ketingovo pramálo príťažlivej, posledným dňom Konštantína-Cyrila, brata Metodovho.

Kto bol svätý Cyril?

Známky s motívom sv. Cyrila a Metoda

 Konštantín a Metod mali päť 
súrodencov. Konštantín bol najmladší zo 
všetkých siedmich detí. Rodičia boli urod-
zeného pôvodu; o ich otcovi vieme, že bol 
vysoký byzantský štátny úradník . 
 Etnický pôvod bratov je sporný v 
tom zmysle, že niektorí autori považujú otca 
za Gréka (pretože jeho meno ja zachova-
né v gréckej podobe Leontios – po slovan-
sky Lev) a matku za Slovanku (volala sa 
Maria), iní autori oboch rodičov za Grékov 
alebo zriedkavejšie oboch za Slovanov. V 

prospech čiastočného slovanského pôvo-
du bratov hovorí aj skutočnosť, že práve 
oni boli vybraní na vytvorenie slovanského 
písma, preklady Biblie atď. do slovanského 
jazyka a misiu v slovanskom prostredí, a 
že podľa súdobého vyjadrenia byzantské-
ho cisára „všetci Solúnčania hovoria čistou 
slovančinou“. V neprospech ich možného 
slovanského pôvodu zase hovorí fakt, že 
ich otec bol vysokým cisárskym úradníkom 
a aj im boli zverené vysoké štátne a cir-
kevné pozície, do ktorých sa cudzinci len 
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  Závisť a hnevlivosť skracujú život a (mnohé) premýšľanie privádza pred-
časne starobu.                                                Kniha Sirachovcova 30;26

ťažko mohli dostať.
 Konštantín bol počas svojej 
prvej misie u Saracéncov (t. j. v Bagdads-
kom kalifáte) bez svojho brata. Či ho brat 
sprevádzal na druhej misii – k Chazarom 
– je sporné. Na veľkomoravskej misii (t. 
j. k severným Slovanom, do Benátok a 
Ríma) bratia však už jednoznačne stáli bok 
po boku. Na svojich cestách bratia (prina-
jmenšom Konštantín) postupne navštívili 
značnú časť kultúrneho priestoru známe-
ho v stredoveku. Stretli sa s predstaviteľ-
mi ďalších dvoch veľkých náboženstiev 
– islamu a judaizmu a úspešne obhajovali 
kresťanstvo a záujmy Byzancie.
 Na pozvanie vládcu Chazarov 
uskutočnil Konštantín v roku 860 misiu 
do krajiny Chazarov severne od Kaukazu. 
Vládca Chazarov bol žid a umožnil pria-
teľské spolužitie židov, moslimov a kresťa-
nov vo svojej ríši. Je sporné, či Konštantí-
na na výprave sprevádzal Metod. Na ceste 
ku Chazarom sa zastavil v meste Cherson, 
v ktorom sa vraj okrem iného naučil heb-
rejčinu, chazarčinu, gótčinu. Tu našiel aj 
relikvie svätého Klementa (zomrel v roku 
101). Tieto neskôr vzal so sebou na Veľkú 
Moravu a v roku 867 do Ríma, kde prispeli 
k slávnostnému prijatiu bratov pápežom. 
U Chazarov potom Konštantín viedol teo-
logické dišputy so židovskými učencami 
a rabínmi. Podarilo sa mu pokrstiť 200 
Chazarov. Namiesto odmeny, ktorú mu 
vládca Chazarov ponúkal, Konštantín zari-
adil, aby bolo prepustených 200 byzant-
ských otrokov. Chazarský kráľ neskôr 
byzantskému cisárovi napísal ďakovný list, 
v ktorom misiu pochválil a ubezpečoval o 
priateľstve svojho národa.
 Koncom roku 861 sa Konštantín 
vrátil do Carihradu, kde ho cisár slávnostne 
prijal. Konštantína dosadil na vysokú ško-
lu pre výchovu kňazov pri chráme svätých 
apoštolov, kde sa mal venovať svojej lite-

rárnej a pedagogickej činnosti. Metodovi 
ponúkol hodnosť arcibiskupa, ale ten ju 
odmietol. Preto ho vymenoval za igumena 
do monastiera Polychron (na maloázijskom 
pobreží Marmarského mora). O niekoľko 
mesiacov nato však prišiel na byzantský 
cisársky dvor Rastislavov posol.
 Potom, ako sa knieža Rastislav 
neúspešne obrátil na pápeža v Ríme s 
podobnou prosbou, v roku 862 prišli do 
Carihradu jeho poslovia a žiadali (bisku-
pa a) učiteľa, ktorý by nám v našom jazy-
ku vysvetlil pravú kresťanskú vieru. Cisár 
súhlasil a slovami: „Počuješ, Filozof, tieto 
slová? Niet iného než teba, kto by toto 
mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a 
svojho brata Metoda a choď!“
 Bratia prišli na Veľkú Moravu roku 
863 alebo 864 (podľa tradície 5. júla 863). 
Na účely misie vytvoril Konštantín nové 
písmo – hlaholiku, grafického systému 
špeciálne uspôsobeného pre slovanský 
jazyk. Ďalej spolu s Metodom pred odcho-
dom na Veľkú Moravu aj po ňom zhotovili 
viacero prekladov a vlastných textov; tzv. 
staroslovienčina (= stará cirkevná slovan-
čina), čiže kultivovaná macedónčina z oko-
lia Solúna, bola zvolená za jazyk, ktorý sa 
bude používať počas misie a na preklady 
používať. Staroslovienčina počas veľko-
moravskej misie získala veľa prvkov zápa-
doslovanských (od 10. stor. slovenských a 
moravských) nárečí používaných na Veľkej 
Morave. Napríklad vtedajšia verzia hlaholi-
ky obsahuje aj jedno písmeno (hlásku dz), 
ktorá sa vtedy používala len území dneš-
ného Slovenska. Vďaka tejto činnosti sa 
bratia považujú za zakladateľov slovanskej 
literatúry. Okrem toho Konštantín možno 
priniesol so sebou na Veľkú Moravu sym-
bol byzantského dvojkríža (ktorý je dnes v 
slovenskom znaku).
 Od začiatku svojho pobytu na Veľ-
kej Morave museli čeliť kritike bavorských 
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   Keď už bohatstvo je v živote tým dobrom, po ktorom sa baží, čo je 
bohatšie než múdrosť, ktorá koná všetko?
          Kniha múdrosti 8;5

(čiže východofranských) kňazov, predsta-
viteľov západného (čiže nie byzantského) 
kresťanstva, ktorí sa obávali, že stratia v 
krajine vplyv. Roku 863 Konštantín založil 
tzv. Veľkomoravské učilište, v ktorom sa 
vychovávali budúci slovanskí kňazi a 
administratívni pracovníci, a ktoré sa sta-
lo centrom slovanskej literatúry. Roku 885 
mali asi 200 absolventov. Poloha účilišťa 
je neznáma, ale podľa archeologických 
nálezov existovala cirkevná škola na 
hrade Devín. Vedúcim učilišťa bol Kon-
štantín.
 Keďže obaja bratia pochádzali 
z Byzantskej ríše, no Veľká Morava spa-
dala do cirkevnej sféry Ríma, vybrali sa 
roku 867 so súhlasom veľkomoravských 
panovníkov Rastislava a Svätopluka do 
Ríma, aby získali súhlas pápeža k použí-
vaniu staroslovienčiny ako liturgického 
jazyka. Cestou sa v lete zastavili v Bla-
tenskom kniežatstve kniežaťa Koceľa, 
Pribinovho syna, a krátku dobu tam vyu-
čovali.
 Úspechom cyrilo-metodskej prá-
ce je dišputa solúnskych bratov s trojja-
zyčníkmi v Benátkach koncom roku 867 
a obrana slovanského jazyka a boho-
služby. V tomto konflikte sa najmarkant-
nejšie prejavujú Konštantínove vlastnosti 
– bohoslovecká odbornosť, vedecké zna-
losti, rečnícke majstrovstvo, humanizmus 
a obavy o osud národa.
 Pozícia jeho protivníkov je dog-
matická a neoblomná: „Človeče, povedz 
nám, prečo si zostavil teraz Slovenom 
[Slovanom] písmená a učíš ich, ktoré nik-
to iný predtým nevynašiel, ani apoštolo-
via, ani rímsky pápež, ani Gregor Boho-
slovec, ani Hieronym, ani Augustín. My 
totiž poznáme len tri jazyky, ktorými sa 
patrí v knihách chváliť Boha: hebrejský, 
grécky, latinský.“
 Na tieto argumenty Filozof rea-

guje: „Či neprichádza dážď od Boha na 
všetkých rovnako? A či slnko nesvieti 
takisto na všetkých? Či rovnako nedýcha-
me na vzduchu všetci? To sa vy nehanbí-
te uznávať iba tri jazyky a prikazovať, aby 
všetky ostatné národy a kmene boli slepé 
a hluché? Povedzte mi, či robíte Boha 
bezmocným, že to nemôže dať, alebo 
závistlivým, že to nechce?“ 
 Potom, ako v dišpute bratia pora-
zili trojjazyčníkov, smerovali do Ríma, aby 
pápežovi Hadriánovi II., ktorý ich prijíma, 
odovzdali relikvie sv. Klimenta Rímskeho 
a súčasne si nechali vysvätiť svojich žia-
kov za kňazov a posvätiť slovanské knihy. 
Pápež roku 867 celú ich veľkomoravskú 
misiu schválil. Na Vianoce boli Konštantí-
nom zostavené slovanské knihy slávnost-
ne položené na oltár Baziliky sv. Petra a 
bohoslužobné knihy na hlavný oltár Bazi-
liky Santa Maria Maggiore. Vo februári 
868 v Ríme vysvätil biskup Formozus za 
kňazov Metoda a troch žiakov solúnskych 
bratov (z dnešného Slovenska pochádza-
júceho Gorazda a Juhoslovanov Klimenta 
a Nauma) a dvoch z nich urobili diakon-
mi. V marci 868 pápež napokon povolil aj 
slovanský liturgický jazyk (staroslovienči-
nu) ako štvrtý jazyk západnej cirkvi popri 
latinčine, gréčtine a hebrejčine, čo neskôr 
žiaden pápež až do 20. storočia nezopa-
koval.
 Vo februári 869 Konštantín v 
Ríme zomrel a krátko predtým prijal mníš-
ske meno Cyril. Pochovaný bol v Ríme, 
a aj napriek tomu, že jeho starší brat 
nástojil na prenesení ostatkov do vlas-
ti. Silná túžba rímskeho duchovenstva, 
ktoré chcelo poskytnúť tomuto všetkými 
váženému mužovi miesto posledného 
odpočinku, presvedčila Metoda, ktorý 
nakoniec povolil pochovať Konštantína v 
Bazilike San Clemente napravo od oltára, 
kde leží dodnes.
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  Nemožno vzdelávať toho, kto nechce byť múdry v dobrom.
      Kniha Sirachovcova 21;14

Zaujímavosti z prírody
Hoci hovoriť o jari a jej príchode sa zdá trochu priskoro, predsa len o tri týždne možno 
očakávať prílety prvých sťahovavých vtákov. Kto sa často pohybuje v prírode, na poliach, 
lúkach alebo rád pracuje v záhrade pri jarnom orezávaní stromov, určite si všimne prvých 
troch poslov jari.

Žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) podľa ornitologic-
kých príručiek prilietava v marci, ale už niekoľko rokov ho mož-
no vídavať v parku nášho mesta tesne po 14. februári. Do teplých 
krajín odlieta v októbri, ale počas teplej jesene ho vidno ešte v 
novembri. Je to štíhly elegantný vtáčik, trochu menší ako vrabec. 
Je tmavočierny, vrchná strana a chrbát sú popolavosivé. Na kríd-
lach má belavé škvrny. Chvost a trtáč sú hrdzavočervené. Samič-

ka je sfarbená nenápadnejšie. Spevom nepatrí práve k virtuózom. Začína s niekoľkými 
jasnými zvukmi, za ktorými idú priškrtené, drsné, sykavé svuky. Živí si hmyzom. Hniezdi 
dvakrát od apríla do júla a jeho hniezda, ktoré sú pekné a úhľadné, nájdeme v stodolách, 
odkrytých garážach alebo na pôjdoch. Žltochvosta ľahko zbadáme, lebo rád pozoruje oko-
lie z komína alebo najvyššieho bodu domu. Ľahko ho poznáme, lebo pri pohybe po zemi 
sa stále ukláňa.

Pinka lesná (Fringilla coelebs) sa u nás vyskytuje po celý rok, 
ale v tomto čase zimuje v lesoch a na uliciach a pri domoch 
ju takmer nevidno. Prenikavý spev samčeka koncom februára 
však nikoho nenecháva na pochybách, že jar je predo dvermi. 
Každý, kto vstáva zavčas rána a otvorí si okno, ten spev pozná, 
ale možno nevie, že samček pinky si takto vymedzuje svoje 
územie. Je sfarbený oveľa nápadnejšie, ako jeho družka. Hni-

ezdi na stromoch v pekných, starostlivo uvitých hniezdach. Pinky možno v jari i v lete 
vídavať v parku, ako si hľadajú potravu a k človeku prídu aj na meter. Živia sa semenami a 
hmyzom. Tieto milé a sympatické vtáky sa zo všekých vtáčích druhov v Európe vyskytujú 
najčastejšie.

Škovránok poľný (Alauda arvensis) sa tiež ozýva s predlžuj-
úcimi dňami a postupným otepľovaním. Vyskytuje sa najmä 
na poliach. Samček a samička majú identické sfarbenie, kvôli 
ktorému je ich veľmi ťažké nájsť na zemi medzi hrudami poo-
ranej zeminy. Počas letu sa pri speve viac alebo menej trasie na 
mieste (osieva). Trilkuje a vibruje až 15 minút bez prerušenia, s 
napodobeninami iných vtáčích hlasov. Hniezdi na zemi dvakrát 

od apríla do júla. Živí sa semenami, zelenými časťami rastlín a hmyzom.

    19



  Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. 
              List Rimanom 12;21

 Čo o Led Zeppelin napísať ako prvé? Ako vznikol názov Led Zeppelin? Nuž teda: názov 
skupiny sa zrodil v októbri 1968. Jeho autorom bol Keith Moon (bubeník skupiny The Who), 
ktorý stále, keď mal opísať  vystúpenia Led Zeppelin, povedal: „Going down like a lead zeppelin“ 
(Niečo ako: „Padali sme ako olovená vzducholoď). Jimmymu Pageovi sa to páčilo a zo slova 
„lead“ iba vynechal „a“ a tak vznikol legendárny názov Led Zeppelin. Prvýkrát pod týmto menom 
vystúpili 15. októbra 1968. Vtedy ešte netušili, že ich hudba bude meniť svet. Predchodcom názvu 
Led Zeppelin bol však názov The New Yardbirds. V tejto kapele boli: Jimmy Page (gitara), Robert 
Plant (spev), John Bonham (bicie) a John Paul Jones (basgitara). Títo štyria chlapíci dobre vedeli, 
čo chcú ukázať a žiaden z nich nebol na scéne nováčikom. Každý z nich mal v sebe niečo špeciálne 
a možno práve touto nezvyčajnou kombináciou a súhrou ich vlastností si zostali verní ako v sľube: 
Pokým nás smrť nerozdelí. Čo bola aj pravda. V roku 1980 zomrel  John Henry „Bonzo“ Bonham. 
Príčinou bolo vypitie veľkého množstva alkoholu po ktorom zaspal a viac sa už neprebudil, privo-
dil si pľúcny edém (zavodnenie pľúc spôsobené vdýchnutím zvratkov). 
 Písať o všetkých albumoch a opísať celú biografiu dvanástich nenahraditeľných rokov, 
počas ktorých LZ menili svet, by sa tu nezmestilo, tak tu je výber toho najlepšieho, aj keď každý 
tón a každá skladba je niečo nenahraditeľné a zaslúži si poklonu.
  Ich debutový album Led Zeppelin sa dostal na svetlo sveta v januári 1969. Kritika naň 
nebola práve najlepšia, skôr naopak. To však prekonal jeho úspech medzi poslucháčmi. Stačilo tak 
málo, tridsať hodín a hity ako Baby Im Gonna Leave You alebo I can´t quit you baby začali meniť 

životy nie len štyroch anglických 
mužov, ale aj ďalším miliónom 
ľudí. 
 Nebolo treba dlho čakať 
a Led Zeppelin vydali v októb-
ri 1969 album Led Zeppelin II. 
Tento album ešte viac vylepšil 
predchádzajúci, melódiu Whole 
Lotta Love (Viac než čarovná 
pieseň!) si doteraz pohmkáva 
veľa fanúšikov a dúfajme, že 
možno aj nefanúšikov. 
 Led Zeppelin už nemohli 
uniknúť ušiam nikoho, kto aspoň 
trošku zabŕdol do sveta omam-
ných tónov a geniálnych gitaro-
vých riffov. Vystúpenia LZ  už 
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   Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase 
žať.                                                                                   List Galaťanom 6;9

neboli len hocijaké koncerty, menili sa aj na 
trojhodinové zážitky, po ktorých tento ošiaľ 
vôbec neskončil, skôr práve začal. Dostať sa 
k LZ na hotelovú izbu nebolo až také nemož-
né ako dnes. Fanúšikovia (pravdepodobne 
väčší podiel z nich bolo nežnejšieho pohla-
via) prespávali na chodbách hotelov úplne 
bežne a niektorí sa dostali aj do izby tejto 
legendy, Bohužiaľ, čo sa dialo si môžeme len 
domyslieť. Každopádne upratovačky mali čo 
robiť a isto sa nenudili. 
 „There‘s a lady who‘s sure all that 
glitters is gold“. Ak vám táto veta nič nevra-
ví, pomôckou bude tá druhá, po ktorej bude-
te túto pieseň plnú záhad a tajomstiev určite 

poznať, aj keď ste ju nepočuli - „And she‘s buying a stairway to heaven“. Presne, Stairway to 
heaven! Myslím si, že neexistuje človek, ktorý by nepoznal nádherné intro tejto skladby.
 Stairway to heaven sa objavilo na štvrtom albume LZ, ktorý nemal žiaden názov. Na 
obale boli iba štyri znaky vybraté z keltskej mágie a čiastočne vymyslené, z ktorých každý repre-
zentuje jedného člena kapely. Hlavný zámer takého jednoduchého obalu boli názory, že LZ sú pre-
ceňovaní a ich úspech je nezaslúžený, tak Jimmy Page chcel dať do popredia hlavne hudbu. Robert 
Plant opísal dielo Stairway to heaven ako skladbu o nádeji, no objavili sa rôzne špekulácie o tejto 
nezvyčajnej pesničke. Ako prvé vyšlo na povrch, že začiatok sa nápadne podobá pesničke Taurus 
od skupiny Spirit. Page to ani nepopiera a frontman kapely Spirit to do svojej smrti nepovažoval 
ani za krádež, skôr za prepracovanie jeho piesne. Známejšie je asi obvinenie zo satanizmu, pre-
tože, keď sa spätne prehralo „If there‘s a bustle in your hedgerow, don‘t be alarmed now“, malo z 
gramofónu (stroje, ktoré nenahradí ani ten najlepší MP3-4 prehrávač) znieť približne ako: „Toto je 
pre môjho milovaného satana, tým, ktorí zablúdili, satan im ukáže svoje 666.“  Ich odpoveďou na 
tú teóriu bolo: „ Predsa by sme nestrávili v štúdiu toľko času pre takú hovadinu“. Žiadny z pokusov 
však nezabránil úspechu a dnes je Stairway to heaven najhranejšou rockovou skladbou v histórii. 
Možno aj preto sú na ňu už niektorí ľudia trošku 
alergickí. V niektorých amerických predajniach 
s hudobnými nástrojmi vás pokutujú, ak zahráte 
Stairway to heaven pri skúšaní gitary, piatimi 
dolármi.  
 Možno sa to nezdá, ale toto je len 
veľmi krátke a stručné zhrnutie života Led 
Zeppelin. Ich hudba zmenila svet a mení, nie 
každá skupina dokáže si ostať „verná“ až do 
úplneho konca, oni však áno. V článku od jed-
ného fanúšika bolo napísané: „Zeppelin riešili 
všetky problémy aj u mňa. Stali sa mi oporou a 
východiskom z každodenného stereotypu  žiaka 
základnej školy a nervov, ktoré prinášala.“ 

    21



   Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to 
poškvrňuje človeka.                                     Evanjelium podľa Matúša 15;11

Matej	Fedorišin	na	Jutskom	poloostrove

Každý	sa	ma	pýta,	prečo	som	išiel	študo-
vať	práve	do	Dánska.	Hovorím	im,	prečo	

nie?	Nuž,	je	to	tak,	že	počas	oktávy	som	našiel	
na	internete	informácie	o	mojej	terajšej	škole.	
Páčilo	 sa	mi,	 že	 v	Dánsku	 sa	 nemusí	 platiť	
počas	 celého	 štúdia	 žiadne	 školné.	 Okrem	
toho	mám	rád	severské	krajiny.	Najradšej	by	
som	išiel	na	Island...	A	po	škole	by	som	mož-
no	rád	učil.
Cestovanie?	 To	 je	 hotové	 dobrodružstvo.	
Nuž,	 čaká	 ma	 takáto	 cesta:	 autobusom	 zo	
Stropkova	 do	 Prešova,	 odtiaľ	 vlakom	 do	
Kysaku,	potom	rýchlikom	do	Bratislavy,	z	nej	
autobusom	na	 letisko	Schwechat	pri	Viedni.	
Po	nejakej	hodinke	a	pol	pristanem	v	Ham-
burgu,	odtiaľ	z	letiska	metrom	na	autobusovú	
stanicu	a	odtiaľ	do	Flensburgu	na	nemecko-
dánskych	hraniciach.	A	ak	mám	šťastie,	 tak	
niečo	 stopom	 do	 Sønderborgu..	 Ak	 mi	 nik	
nezastaví,	o	pol	deviatej	večer	mi	ide	posled-
ný	autobus...	Tak	som	v	jeseni	minulého	roka	
po	strastiplnej	ceste	dorazil	do	juhodánskeho	

mesta	Søndenborg.	Existujú	však	aj	iné	spôso-
by	dopravy.	Prvýkrát	som	išiel	autobusom	z	
Prešova	 do	Hamburgu	 a	 najbližšie	 sa	 chys-
tám	vlakom	z	Brna	do	Flensburgu.	Stále	obja-
vujem	nové	formy	dopravy,	no	vlakom	sa	to	
zdá	byť	najpohodlnejšie	a	zároveň	najlacnej-
šie.	Kamaráti	to	už	skúšali	 ísť	aj	stopom	a	v	
lete	by	sme	možno	chceli	skúsiť	dôjsť	autom.	
Škola	je	pobočkou	Juhodánskej	univerzity	so	
sídlom	v	Odense.Všetky	 informácie	 o	 nej	 si	
môžete	nájsť	na	webe.	Ja	študujem	na	fakulte	
európskych	štúdií.
Škola	 a	 jej	 vybavenie	 sú	 fantastické.	 Mám	
dvanásť	 hodín	 v	 týždni	 a	 predmety	 ako:	
modernú	 európsku	 históriu,	 ekonomickú	
geografiu,	 predmet	 s	 anglickým	 názvom	
„organizational	 behavior“,	 kde	 preberáme	
otázky	správania	 sa	v	 rozličných	situáciách,	
ďalej	je	to	úvod	do	európskych	vied	a	podob-
ne.	 Budova	 školy	 je	 rozľahlá	 so	 štyrmi	
poschodiami	 a	 plná	 rozličných	 laboratórií,	
dielní	 a	 kancelárií,	 tých	 je	 viac	

V minulom školskom roku bol medzi maturantami aj oktávan, ktorý sa nedal prehliadnuť. 
Vysoký, so strapatými svetlými vlasmi a večným úsmevom. Optimista s veľkým srdcom, ktorý 
si nikdy nič nerobil z pestrých známok v klasifikačnom hárku, ani i na vysvedčení. Pri vypiso-

vaní prihlášok na vysoké školy si to zamieril rovno na Jutský poloostrov - do Dánska. 

Pred sonderborgským hradom

Moja škola
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  Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v 
malom, je nepoctivý aj vo veľkom.            Evanjelium podľa Lukáša 16;10

Cez prestávku

ako	 samotných	 tried.	 Okrem	 toho	 sa	 v	 nej	
nachádza	aj	obrovská	koncertná	sála	a	špič-
kové	 laboratórium	 na	 prácu	 s	 nanotechno-
lógiami.	Škola	 je	zvonku	celá	pokrytá	solár-
nymi	 panelmi,	 ktoré	 dokážu	 vytvoriť	
dostatok	energie	na	chod	celej	budovy.	Pra-
videlne	 dostávame	 formuláre	 dotazníkov,	
ktorými	si	ľudia	na	fakulte	zisťujú,	ako	sme	
so	štúdiom	spokojní.	Na	prednáškach	a	cvi-
čeniach	 nikto	 nerobí	 prezentáciu,	 čo	 je	 pre	
mňa	 výhodné	 a	 nemusím	 sa	 z	 domu	
ponáhľať.	 Všetko	 učivo	 z	 hodín	 si	 môžem	
pohodlne	 pozrieť	 na	 internete.	 Celkovo	 je	
štúdium	jednoduchšie	a	postoj	školy	príveti-
vejší.
			Môj	internát	je	vzdialený	asi	dva	kilometre	
a	 pravidelne	 chodím	do	 školy	 na	 vlastnom	
bicykli,	 ktoré	 tu	 stretávate	 všade	 a	 vodiči	
áut	 sú	 k	 nim	 maximálne	 ústretoví.	 Bývam	
sám	vo	svojej	izbe,	ktorá	má	vlastné	sociálne	
zariadenie,	no	spoločnú	kuchynku	na	chod-
be.	Existuje	všaj	aj	možnosť	izieb	s	vlastnou	
kuchynkou	 a	 viacerými	 miestnosťami.	 O	
takej	 jednej	 s	 kamarátmi,	 tiež	 Slovákmi	 (je	
nás	tu	asi	7),	uvažujeme.	
	 Pýtate	sa	ma	na	problémy	s	komu-

nikáciou.	Nuž,	je	to	jasné,	že	bez	angličtiny	sa	
tam	nepohnete.	Ale	aj	tak,	hoci	som	si	mys-
lel,	že	ju	dobre	ovládam,	trvalo	mi	nejaký	ten	
týždeň,	aby	som	si	na	ňu	zvykol.	Viete,	štu-
dentský	život	je	život	mladého	človeka,	ktorý	
má	stále	finančné	suchoty.	A	tu	v	Dánsku	sú	
síce	 výdavky	 vyššie,	 no	 nie	 je	 žiadny	 pro-
blém	nájsť	si	prácu	niekde	v	obchode	alebo	
v	nejakej	výrobnej	prevádzke.	Dá	sa	zarobiť	
aj	15	€	na	hodinu	a	povolená	dĺžka	prác	je	18	
hodín	 týždenne.	 Ale	 hlavnou	 podmienkou,	
najmä	v	našom	malom	meste,	je	ovládať	as-
poň	na	základnej	úrovni	dánčinu.	A	to	je	už	
tvrdší	oriešok.	V	Dánsku	spolu	s	povolením	
na	pobyt	dostanete	aj	zadarmo	kurzy	dánči-
ny	aj	s	príslušnými	pomôckami.	Je	 jasné,	že	
dánčinu	 už	 „drvím“,	 lebo	 si	 nejakú	 prácu	
chcem	 nájsť.	 Zatiaľ	 ma	 podporujú	 rodičia,	
ale	chcem	sa	čím	skôr	osamostatniť.	S	peniaz-
mi	je	to	tak,	že	za	internát	zaplatím	300	€.	S	
takými	 štyristo	 -	 päťsto	 eurami	 v	 pohode	
prežijete	celý	mesiac.
	 Ale	doma	je	doma	a	stále	sa	teším	
na	 cestu	 do	 Stropkova.	 Ak	 by	 mal	 niekto	
záujem	 o	 štúdium	 v	Dánsku,	 rád	 poradím,	
tak	ma	neváhajte	hocikedy	kontaktovať,	naj-
príklad	na	facebooku.	Aha,	a	aby	som	neza-
budol:	blahoželám	Martinovi	a	Kláre	k	titulu	
kráľ	a	kráľovná	plesu	a	je	mi	ľúto,	že	som	mu	
nemohol	osobne	odovzdať	svoje	žezlo...
                
	 Všetkých	vás	pozdravuje	Matej.
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„ T v o j e 
zuby sú 
ako hviez-
dy. Žlté a 
ďaleko od 
seba.“

Ona: Ahoj!
On: Nooo konečne!
Ona : Chceš, aby som odišla?
On: Nie, nie, čo ti šibe? Už len tá predsta-
va je hrozná!
Ona: Miluješ ma?
On: Samozrejme, celé dni a noci!
Ona: A podviedol si ma už niekedy?
On: Nie, nikdy, prečo sa tak sprosto 
pýtaš?
Ona: A budeš ma bozkávať?
On: Jasné, pri každej príležitosti!
Ona: A bol by si schopný ma niekedy 
udrieť?
On: Si sa zbláznila, veď predsa vieš, aký 
som!
Ona: Môžem ti dôverovať?
On: Áno.
Ona: Miláčik.
Dialóg pár rokov po svadbe:
Prečítajte si to zdola nahor.

„Prečo má to tvoje dieťa kučeravé vlasy, 
keď ty máš rovné?“
„To bude asi po otcovi, však?“
„To ti neviem povedať, lebo keď sa to udia-
lo, mal na hlave baranicu...“

Všade dobre, doma manželka.

„Máte pohľadnice s nápisom: Mojej 
jedinej?“
„Máme.“
„Tak si prosím tridsať.“

Žena má v hádke vždy posledné slovo. 
Každé dalšie slovo muža je 
začiatkom novej hádky. Existuje však 
výnimka, keď muž povie: 
„Kúp si to!“

Kanibal-manžel: 
„Nemám rád tvoju matku!“
Kanibalka–manželka: 
„Tak si ju daj na kraj taniera!“ 

Manželka hovorí mužovi: 
„Ak neprestaneš chlastať, tak ma z teba 
porazí!“
„Sľubuješ, drahá?“

Manželka si dala na tvár bahen-
nú masku a dva dni vyzerala 
oveľa lepšie. Potom bahno opa-
dalo. 

Jano prišiel navštíviť Anču. Stretol jej bra-
ta Mórica a pýta sa ho, kde je Anča. 
„Asi išla na záchod.“ hovorí Móric. 
„A ako to vieš?“ 
„Išla po dvore, pod pazuchou niesla 
Times a anglicky nevie.“

Aby bola žena s mužom šťastná, musí ho 
absolútne chápať a trochu ľubiť.
Aby bol muž šťastný so ženou, musí ju 
veľmi ľúbiť a nesnažiť sa ju pochopiť.

„Miláčik, a môžeš mi odprisahať, že si s 
nikým predo mnou nechodila?“
„Iste, drahý, všetci mali auto.“

Viete, čo je absolútny optimizmus?
Ked si dvaja teplí ľudia kúpia kočík.

Dnes na valentínsku tému...


