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Úvodník 

     Pre mnohých z nás nastáva neodmysliteľná krutá realita a ňou sprevádzané 

žalúdočné kŕče pri pohľade na budovu školy.  Aj tebe napadlo, ako ti môže len 

taká myšlienka na hŕbku kníh a učenia zvýšiť tlak, zrýchliť dych, či dokonca 

privodiť mdloby? A potom, že študentský život je prechádzka ružovou 

záhradou. Pre našich štvrtákov už táto „prechádzka“ dlho nepotrvá, zatiaľ čo 

naše najnovšie gymnaziálne prírastky – prváci - majú kopec času na 

privoniavanie k ružiam (v tomto prípade pachu chlóru z plavárne, ktorý sa 

s príchodom zimy šíri ako yperit).  

     Ale, aby som nepôsobila hneď na úvod školského roka príliš negatívne, tak 

nezabúdajme na to, že tu sú pre nás vždy voľné hodiny a nekonečne dlhá 

obedová prestávka, počas ktorých by bolo hriechom nedopriať si potrebný 

odpočinok malým zdriemnutím na našom krásnom rubínovom gauči, či 

bezmyšlienkovitým pozeraním sa na hodinky.  

Jana Kmiťová III.A 

 

 

 

  

Foto: Gymnázium Stropkov 
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Pobehli sme za 

zdravím  

    Stalo sa to v piatok 

posledného týždňa v tomto 

mesiaci. Dátum tohto dňa už 

určite visel hodný čas v zborovni 

podčiarknutý červenou fixkou, 

aby naňho nik nezabudol a 

nedokázal prehliadnuť.  

    Je pravda, že vtedy sa určite 

všetci žiaci prebudili do 

nepekného zahmleného rána. 

Dokonca ani prvé slnečné lúče 

sa nedokázali predrať cez tú 

masu vody a aspoň trochu 

zohriať chladný ranný vzduch. 

Nič sa však nedalo robiť. Dátum 

bol podčiarknutý a nemenný. 

Žiaci sa po malých hlúčikoch 

pomaly presúvali na školské 

ihrisko drkotajúc pri tom 

zubami a trasúc sa ako osiky. 

Väčšina mala na sebe bundy, tí 

otužilejší iba tričko, legíny, 

tepláky a samozrejme botasky. 

Občas z davu vytŕčala šiltovka či 

šatka okolo krku.  

    Tak a bolo to tu. Konečne po 

dlhej a úpenlivej dobe sa triedni 

učitelia začali hmýriť okolo 

svojich tried, vyžadovať 

poslušnosť a trocha tej 

pozornosti. Zahrali sa na 

umelcov a pokúšali sa zo svojej 

triedy, veľkého hlúčika žiakov, 

vymodelovať dokonalý dvojrad. 

Samozrejme, nie každému sa to 

podarilo rovnako, pretože trieda 

nie je hlina, ktorú keď 

vytvarujete, tak vám ostane na 

mieste. Čiže dalo to trochu 

námahy, aby sa všetci utíšili a 

zoradili. Potom sa na úvod 

povedalo zopár slov, ktoré mali 

všetkých povzbudiť.  

Foto: Gymnázium Stropkov 
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    Úloha bola jednoduchá. Nájsť si 
dobre viditeľné miesto a poskytnúť 
všetkým triedam, ktoré prídu na  
ihrisko rýchly kurz prvej pomoci. 
Rozhodne sa nikto z nás 
nesťažoval. Veď, namiesto toho, 
aby sme sa pripravovali na vopred 
určené okruhy, sme si v pokoji 
sedeli na stanoviskách a 
škodoradostne sa uškŕňali. Bežala 
sa štafeta. Každá z tried zabehla 

určitú vzdialenosť a podala štafetu 
tej druhej. Po tom všetkom prišla 
na rad opekačka, oddych a zábava 
vo forme futbalu alebo volejbalu. 
Neskôr sa do hmlistého rána 
predralo aj slnko a urobilo tento 
deň ešte krajším. Jednoducho 
perfektný Deň Behu zdravia!    

N. a M. Gajdošíkové II.A 

 

 

 

 

Foto: Gymnázium Stropkov 
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Trénerky prvej pomoci 

 
Naša  cesta za poznaním 

do Terchovej začala v 

novembri. S obrovským 

záujmom a zvedavosťou sme 

vyrazili na celoslovenský kurz -

„Projekt Prvej Pomoci“, ktorý 

je známy  pod názvom „3P“. Do 

Žiliny sme došli vlakom, kde to 

všetko začalo. Po prvýkrát sme 

videli  tváre, s ktorými sme mali 

stráviť 5 dní. Netušili sme, že aj 

za takýto krátky čas  zanechajú 

v našom živote  hlbokú stopu. 

Autobusom sme sa všetci 

spoločne odviezli do Terchovej, 

školy v prírode Šípková. Po 

ceste sme na seba zazerali a 

rozmýšľali sme, či sa týchto päť 

dní budeme trápiť 

vedomosťami, alebo si ich 

vychutnáme plnými dúškami.  

Hneď po príchode nám 

dali vstupný test. Počas 

nekonečného čakania na 

výsledky, sme sa začali 

navzájom zoznamovať. Na 

záver dňa nás rozdelili do 

menších skupiniek, tzv. 

Homegroups. 

Nasledujúce dni, hneď 

po skončení prednášok, sme sa 

po večeroch stretávali, aby sme 

si precvičili praktické 

ošetrovanie zranení a nakoniec 

zhodnotili celý deň.

      Foto: Barbora Zakovičová
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 Každý deň prebiehal 

podľa približne rovnakého 

režimu. Vstávali sme o siedmej 

na raňajky, o ôsmej sa začínali 

prednášky kombinované s 

ošetrovaním zranení. Prednášky 

boli podávané lektormi (v 

reálnom živote záchranári a 

lekári) veľmi pútavým 

spôsobom a zaujímavo. 

V piatok na záver dňa, nám 

pripravili „modelovky“, chodili 

sme v skupinkách  po celej 

chate, kde boli rozmiestnené 

rôzne situácie. Našou úlohou 

bolo čo najrýchlejšie rozpoznať 

zranenie a správne ho ošetriť. 

Denne  sme sa po skončení 

programu po nociach stretávali 

v spoločenských miestnostiach 

bez lektorov a bližšie sa 

spoznávali. Keďže v celom 

areáli nebol signál ani wi-fi, 

mali sme viac času na 

prehlbovanie, dnes tak 

vzácnych medziľudských 

vzťahov.  

Predposledný deň bol venovaný 

metodike učenia a zvládaniu 

problémových situácií, s 

ktorými sa v budúcnosti 

budeme stretávať. Na konci dňa 

nás čakala prvá z trojice skúšok 

– KPR (kardio-pulmonálna 

resuscitácia). To ako veľmi sme 

sa zblížili, sa prejavilo najmä na 

skúškach, ktoré sme spoločne 

prekonávali.   Odchádzajúci 

i prichádzajúci šli za potlesku a  

podpory ostatných, vyobjímaní, 

či už to bolo objatie úspechu 

alebo neúspechu. 

Posledný deň bol na 

psychiku najnáročnejší. Ráno 

sme začali výstupnými testami, 

ktoré pozostávali zo 

štyridsiatich otázok, bola to 

druhá časť skúšky. Poslednou 

etapou skúšky boli prednášky. 

Tento celoslovenský kurz 

organizuje Mládež Slovenského 

Červeného kríža v spolupráci 

s členmi Expertnej skupiny 

SČK pre prvú pomoc. Mali sme 

si pripraviť 5-7 minútovú 

prednášku o vopred vytiahnutej 

téme. Keďže to bolo odborne 

veľmi náročné, predchádzal 

tomu veľký stres. Po čase sme 

sa vystriedali a po väčšine aj 

úspešne zvládli. Poobede nám 

už len rozdali naše trénerské 

preukazy a certifikáty. Nasadli 

sme do autobusu, ktorý nás 

odviezol na Žilinskú stanicu. 

Cesta späť však už vyzerala 

úplne inak ako tam. Spievali 

sme hymnu Červeného kríža a 

zároveň pociťovali nostalgiu. 

Boli sme smutní, že to končí, 

ale šťastní, že sme sa  spoznali 

a vzájomne si rozumeli.
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Lúčenie bolo emotívne, no 

všetci sme boli radi, že sme sa 

spoznali.        Získali sme tak 

nielen množstvo nových vysoko 

odborných vedomostí 

a praktických skúseností, ale aj 

množstvo kamarátstiev 

a nezabudnuteľných zážitkov. 

Dnes sme už trénerky prvej 

pomoci, zvládli sme kurz „3P“, 

získali titul  „Trénera prvej 

pomoci Mládeže SČK“. Sme 

pripravené pracovať s deťmi 

a mládežou pri praktickom  

trénovaní jednotlivých postupov 

prvej pomoci. Aj naďalej máme 

ambície odborne rásť, 

zdokonaľovať sa a šíriť 

povedomie o prvej pomoci 

medzi ostatných ľudí.

    Barbora Zakovičová, Kristína 

Patakyová (II.A, Gymnázium 

Stropkov)

Foto: Gymnázium Stropkov 
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Profesor víťazí  
Jeho revírom je učebňa informatiky, jeho programovanie je vražedné, jeho 

súpermi sú ťaháky, nepripravení študenti a nespolupracujúca počítačová 

technika. Ak ste si mysleli, že reč je o našom pánovi profesorovi Belovežčíkovi, 

tak ste sa nemýlili. Mnohí z nás ho zvyčajne vnímajú spoza školských lavíc ako 

profesora, vášnivého fotografa školských akcií a po novom aj víťaza súťaže 

Grand Prix Slovak Press Photo, ale to nie je ani len zďaleka všetko, čo by ste 

o ňom mali vedieť, preto sme sa rozhodli priblížiť vám jeho život týmto 

rozhovorom.  

Foto: Ing. A.Belovežčík  PhD. 
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1. Aký bol Váš najväčší detský 

sen? Ako sa odráža vo Vašej 

dospelosti? 

Asi ako každé dieťa. Keď som bol 

malý, chcel som byť veľký.  :)  

 Splnilo sa mi to, ale teraz by som 

chcel byť znova malý.  :) 

2. Ako ste sa dostali k 

fotografovaniu? 

Mali sme doma taký jednoduchý 

fotoaparát. Otec nás (rodinu) s ním 

fotil, ale fotografie už dával robiť 

kamarátom, ktorí sa 

fotografovaniu venovali vážnejšie 

ako on. Ja som samozrejme chcel 

fotiť tiež a otec mi občas dovolil 

stlačiť spúšť. Neskôr, na druhom 

stupni základnej školy, som sa stal 

členom fotografického krúžku a 

tam to už bolo nielen o stláčaní 

spúšte, ale aj o výrobe papierových 

fotografii chemickým procesom. 

3. Aké boli začiatky vo Vašom 

fotografovaní? Čo Vás posunulo 

vpred? 

Rozmýšľam, čo je možné 

považovať za začiatok. Či to 

stláčanie spúšte, alebo až 

kompletná výroba fotografií alebo 

kúpa vlastného fotoaparátu,  niečo 

iné...?      

V začiatkoch som tiež fotil rodinu, 

ľudí v dedine, kamarátov, ... . Veľmi 

často som chodil do lesa a nielen 

na huby, to stále bol so mnou aj 

môj  fotoaparát.  V tom čase 

(necelých  40 rokov dozadu) som 

sem tam už dával fotografie aj na 

súťaže. 

Čo ma posunulo vpred?  

Rozmýšľam, či som „vpredu“?  To 

by mohli povedať športovciktorých 

výkon sa dá presne zmerať, ale vo 

fotografii asi ťažko.  Ak som teda 

dosiahol nejaký úspech, tak je to 

predovšetkým tom, že vždy sa 

snažím rozmýšľať, ako mám robiť 

svoju prácu lepšie a lepšie. Snažím 

sa robiť svoju prácu naplno alebo 

vôbec. Všetko medzi tým, je 

zbytočné míňanie  energiou. A to 

nielen pri fotografovaní. 
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4. Aké „posolstvo“ by ste venovali 

dnešným mladým ľuďom 

(študentom)? 

Nemyslím, že by to nejaké veľké 

posolstvo. Snáď len pripomenutie 

toho, čo určite všetci vedia: 

Svoj život majú vo svojich rukách. 

Ako si ho zariadia, tak sa budú 

mať. Ak sa im to nedarí, môžu síce 

nadávať a ospravedlňovať svoj stav 

zvaľovaním viny na iných, ale toto 

im nepomôže. V konečnom 

dôsledku je to len ich vina, pretože 

do splnenia svojich túžob nedali 

toľko úsilia, koľko si tieto túžby 

vyžadovali.  Nič dobré sa nerodí 

ľahko. Ľahké to len vyzerá, v 

novinách, rozhlase, na internete či 

v televízii, ale úspech v živote sa 

skladá z 99% z potu a trápenia a 

iba z 1% z nadania. ... a snáď aj 

nejaké to percento šťastia je 

potrebné.  ... nie je to chyba - je 

treba ísť za svojimi snami na viac 

ako na 100%. 

5. Na ktorú z Vašich fotografií ste 

najhrdší( je Vašou obľúbenou)? 

Boli časy, keď som takú fotku 

"mal", ale momentálne taká nie je. 

To skôr si uvedomujem, že tento 

môj názor z minulosti bol mylný.  

Teší má  však, že mám kolekciu 

fotografii (Nie na všetky. Sú aj tak, 

s ktorými sa nechválim  :) ), o 

ktorej sa pochvalne vyjadrujú aj  

ľudia, ktorí sa fotografiám 

rozumejú, ktorí sa zapísali svojou 

prácou do histórie slovenskej aj 

českej fotografie.  Snažím sa robiť 

originálne fotografie. Žiadne kópie. 

Trošku možno neskromne tvrdím: 

"Moje fotografie musia byť moje a 

to aj vrátane mojich chýb na nich." 

 

6. Čo podľa Vás charakterizuje 

úspešného človeka? 

V prvom rade by si bolo potrebné 

povedať, kto je úspešný človek? 

Úspešní sú svetoví športovci? 

Herci? Bohatí podnikatelia? Vedci?  

Poznám osobne zopár takýchto 

ľudí (takých, o ktorých si my 

myslíme, že sú úspešní) a 

nemyslím, že by boli šťastnejší ako 

iní. Ale úspešný človek by mal byť v 

živote šťastným.  Úspešný je asi 

ten, komu sa darí naplňovať svoje 

túžby a predstavy o živote. Pokiaľ 

by sa však človeku podarilo naplniť 
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 a naplniť všetko po čom túžiť a to 

by  bolo to najhoršie, čo by sa mu 

mohlo stať.  ... no jednoducho 

neviem, čo charakterizuje 

úspešného človeka.  Ba predsa – 

určite úspešný je ten, ktorý 

vyzdravel ak bol predtým chorí.  

7. Ako a kedy ste zistili, že chcete 

byť učiteľom? 

Tak to som nezistil.  :)  Nie som ten 

prípad, ktorí chcel byť učiteľom od 

malička.  To skôr naopak  :) .   Hra 

osudu má k učiteľovaniu doviedla 

a ja som sa ho chytil. To sa 

nesťažujem, ani sa nechválim.  :)  

Jednoducho, tak sa to v mojom 

živote zvrtlo a ja som to prijal.  Po 

čase som zistil, že učiteľstvo je 

niečo úplne iné ako to, čo si 

väčšina ľudí o ňom myslí. Zažil som 

v ňom nádherné chvíle, ale aj 

sklamania. Tak ako zvyčajne býva v 

každom povolaní.  

8. Na aké miesto rád spomínate, 

poprípade sa tam rád vraciate? 

Určite je to moje rodisko a rodný 

dom. (Ja som snáď jeden z 

posledných, ktorý sa nenarodil v 

pôrodnici, ale doma. )  

9. Plánujete sa jedného dňa 

venovať fotografovaniu ako svojej 

práci, alebo ostane len koníčkom? 

Mám taký sen, ktorý súvisí s 

fotografovaním, ale keďže chcem 

aby sa splnil, tak ho neprezradím. 

Nie je však o tom, žeby som chcel 

sa stať profesionálnym fotografom. 

(Svoje učiteľské povolanie by som 

chcel dotiahnuť až do dôchodku. :)  

). Ten sen je skôr o tom, čo by som 

chcel ešte urobiť. Malo by to byť 

niečo, hodnotné, niečo čo po mne 

ostane aj keď mňa tu nebude.  Nie 

sú to ani medaily ani úspechy v 

súťažiach, ...  Viem, čo by to asi 

malo byť, ale presný popis 

neprezradím.  :)  ... a môžem to 

splniť aj popri svojej učiteľskej 

práci.   :) 

Foto:  Ing. A.Belovežčík PhD. 
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Naša Majka : Vysokoškoláčka :) :) 

1/ Príliš nízka na vysokú?

2/ Ako rastiem na vysokej? 

3/ Zo strednej na vysokú...

Ako to už býva zvykom, človek 

si uvedomuje to, čo má, až keď 

o to príde. Ja som síce neprišla 

o nič, ale život viac ako štyristo 

kilometrov od rodiny vie 

prebrať do reality. Prinútilo ma 

to viac si vážiť rodičov, 

súrodencov a plnú chladničku 

jedla. Okrem toho neprešiel 

deň, kedy by som nepomyslela 

na krásne spomienky 

z gymnázia. Kúzelné je, že 

stredná škola mi nedala len 

všeobecné vedomosti, ale aj 

možnosť spoznať skvelých ľudí, 

ktorí sú dodnes mojimi 

priateľmi. Videla som vďaka nej 

aj malé, no krásne kúsky krajín. 

Počas štúdia na gymnáziu som 

sa vždy motivovala myšlienkou, 

že na vysokej škole bude 

štúdium ešte ťažšie. Dnes 

s úsmevom spomínam na to, 

aké „ťažké“ pre mňa bolo 

naučiť sa dvadsať strán 

poznámok. Všetky tie stresy 

pred písomkami boli ozaj iba 

zrnkom prachu. 

Čo sa týka vysokej školy, mala 

som šťastie, že som narazila na 

správnych ľudí. Bolo pre mňa 

veľmi dôležité nájsť si kolektív, 

ktorý by ma podporoval 

a motivoval, nie naopak. Dobré 

je tiež určiť si svoje priority. 

Vzhľadom na to, že v prvom 

ročníku nás je viac ako dvesto 

ľudí, je pre mňa tiež veľmi 

dôležité robiť veci najlepšie. 

Zapájať sa do školských médií, 

aktivít a získavať tak praktické 

skúsenosti. Ak na sebe človek 

pracuje, neskôr sa mu to určite 

zúročí. Okrem povinností je tiež 

veľmi dôležitý oddych. Život na 
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internáte ma naučil správnej 

prokrastinácii, ale len do 

skúškového obdobia. Vtedy 

nastáva krízový stav a je 

potrebné zmobilizovať svoje 

sily, piť čaj obsahujúci 

ginkobiloba aspoň pre placebo 

efekt a skutočne sa učiť. 

                 Foto: M.Šmilňáková 

Vysoká škola ma učí nielen 

novým vedomostiam a 

praktickým skúsenostiam, ale aj 

samostatnosti. Na druhej strane 

je to tiež veľká skúška 

zodpovednosti. Niektorých ľudí 

totiž zláka mimoškolský 

pártylife, čo sa nie vždy 

vypláca. Život na vysokej sa dá 

užiť si aj so zdravým rozumom. 

Okrem iného je tu kopec 

skvelých zábavných 

alebo vzdelávacích akcií, 

ktorých sa môžu študenti 

zúčastniť. Noc v kine na rôzne 

témy, diskusie s ľuďmi, ktorí 

majú niekoľkoročné skúsenosti 

vo svojej brandži, či 

teambuildingy. Využívam to tak 

často, ako sa len dá. Je to skvelá 

možnosť ako spoznať nových 

ľudí s rovnakými alebo 

podobnými záujmami. 

Voľný čas sa dá okrem 

školských akcií využiť 

všelijako. Ja rada spoznávam 

nové uličky v meste, trávim čas 

so svojimi priateľmi, čítam 

knihy, hrám na gitare alebo 

chodím do kina. Možností je 

veľa. Výhodou nás, študentov, 

sú vlaky zadarmo a rôzne zľavy. 

Preto je to podľa mňa tiež 

skvelý čas na návštevy rôznych 

historických a kultúrnych 

pamiatok v našej krajine, ale aj 

v susedných štátoch. 

Čo viac dodať? Na vysokej 

škole sa stretávam aj 

s predmetmi, ktoré ma vôbec 
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nebavia. Treba si však 

uvedomiť, že nikdy nebude 

všetko dokonalé a úžasne 

zábavné. A to, či chceme aj nie 

veľmi sympatické skutočnosti 

využiť pre svoj rast v daných 

oblastiach, je len v našich 

rukách. Ak robíme veci s láskou 

a vedomím, že nás to baví, je to 

na našej práci vidno. Je jedno, 

či ide o matematiku, medicínu 

alebo umenie. Ak nás to napĺňa, 

vtedy to naozaj stojí za to.

Foto:  M.Šmilňáková 

 

Naša super  

redaktorka 
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Naše malé ušká :)

Ako to v skutočnosti bolo na 

Uchaľáku?! 

 

Dovtedy som o Uchaľáku toho 

počula dosť a poviem vám, 

nebrala som to ako niečo 

príjemné. Pôvodne som si 

myslela, že sa tam robia 

kadejaké zábavné kúsky 

a kopec srandy, no netušila som, 

že sa tam chodí nakupovať! 

O to väčšie bolo moje 

prekvapenie, keď sme zistili, že 

hlavným kupcom bola naša 

triedna. 

Isté indície sme vytušili ešte 

doobeda počas vyučovania, 

kedy nám potmehúdsky vravela, 

že „to si vypijete“ alebo „takú ti 

jednu kúpim, že uvidíš“! 

Všetko to začalo tým, keď si 

naša triedna vyárendovala svoje 

miestečko priamo v nákupnom 

koši a doslova v ňom vplávala 

na Uchaľák. Veľavravne 

zopárkrát zdvihla prst ,akoby 

chcela povedať: „tak toto som 

ešte nestihla kúpiť, ale rada 

kúpim poriadnu porciu srandy“.  

Ale všetko toto bola len ilúzia, 

lebo v skutočnosti išlo i niečo 

iné. Naša triedna totiž žila 

v tom, že je v skutočnom 

nákupnom vozíku, hoci bolo 

viac než jasné, že si užíva ako 

v tom najlepšom jakuzzi. 

Bublinky v nákupnom vozíku 

tomu patrične nasvedčovali. 

V istom okamihu sa triedna 

zatvárila ako keby si v tom 
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kočiariku chcela zaplávať 

motýlika. Napadlo by vám 

v takejto póze si dať spraviť 

selfie? Ako na povel sme 

k triednej priskočili, schmatla 

hneď prvý Iphone, zoširoka sa 

usmiala a cvak, bombastický 

záber bol na svete. Medzitým 

nás tretiaci navádzali ,aby sme 

tlačiac vozík vykrikovali, že 

III.A je najlepšia. Stačil jeden 

pohľad našej triednej, aby sme 

pokrik zmenili na naša triedna 

je najkrajšia a k tomu sa tvárila 

ako aquabela. Hneď na to 

dostala tanečnú slinu a svižne 

povykrúcala v strhujúcom 

tanečnom rytme našu náhodne 

okolostojacu dejepisárku. Jaj 

veru veľká to bola radosť. 

Z nepochopiteľných dôvodov 

ani táto vysoko kalorická 

aktivita našej triednej nestačila 

a pustila sa do ostatných, 

pričom schmatla 3 spolužiačky 

a ladne si s nimi zakrepčila 

kačací tanec. Veselý kačkot nás 

všetkých vyburcoval do takmer 

nekoordinovaného tempa 

a tanečná eufória sa blížila ku 

koncu. Pre istotu sme sa 

navzájom ešte ako druh druha 

pošteklili pod pazuškami 

a zaklincovali hurónskym 

smiechom. Takúto atmošku ešte 

žiaden uchaľák nezažil. 
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O býkoch a ľuďoch 

 

     Keď na kostolnej veži gotickej architektúry odbilo 16 hodín, hnal sa 

po dychu lapajúci muž zapršanými ulicami, vyhýbajúc sa protiidúcim 

prekážkam a ľudom. Preskakoval dažďom namoknuté drevené lavičky, 

hnal sa nedbajúc na svoje okolie, na prekážajúce stromoradie, 

rozhojnené etnické menšiny či slzami pohladenú tvár Hviezdoslava. 

Cieľom jeho vyčerpávajúcej cesty bola pekáreň, zhasínajúca svoje 

piecky a zamykajúca svoje zlatými rámami lemované dvere o niekoľko 

krátkych minút. 

      Muž sa ťažkopádne lopotil cez nahustené davy ľudí, snažiac sa nájsť 

bezpečný prechod medzi stovkami symetricky kmitajúcich nôh. Svoj 

hrdzavý bicykel, s ktorým započal cestu do pekárne, zanechal za sebou, 

jeho duša vypustila aj poslednú vôľu žiť.  

     

      Spočiatku tlmené burácanie v diaľave, sprevádzajúce mierne 

zemetrasenie, prinútilo muža a okoloidúcich sa zastaviť a so 

zvedavosťou v očiach sliediť po okolí. Po krátkej hre dohadov 

a odhadov, sa zdrojom náležitého rámusu ukázalo byť rozbúrené stádo 

býkov, ktoré, ako neskôr informovali miestne a štátne spravodajské 

služby, sa do nášho mestečka a krajiny pritúlalo následkom návštevy 

španielskeho predsedu vlády, ktorý, presvedčený o kompatibilite našich 

kultúr a kvalite našich hrádzí, ho pôvodne zamýšľal ako svojský dar pre 

nášho prezidenta. 

      Detaily úniku sú zatiaľ neznáme, situáciu neobjasňuje ani vyjadrenie 

prezidenta: „Vymklo sa nám to z rúk“. Nejde  o prvý prečin a akt revolty 

týchto turovitých beštií. V máji minulého roka údajne podobným 

spôsobom svojvoľne protestovali proti každoročne sa konajúcim býčím 

zápasom v Madride.    
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      Zdivočené  stádo však padlo mužovi náramne vhod. Nielenže 

uvoľnilo cestu udupaním nešťastníkov, ktorí nestihli včas utiecť, 

poskytlo aj spôsob dopravy k vytúženej pekárni. Muž, ako náležitý muž 

činu, osedlal najbližší kus dobytku a víťazoslávne cválajúc sa prebrodil 

cez zdeformované telá a rozliate vnútornosti, až sa napokon ocitol pred 

zlatistými dverami, čelom k cieľovej destinácii, a s pomaly ale iste 

ovisajúcim úsmevom prečítal vetu: Z technických príčin dnes otvorené 

do 14:00. 

Adam Gazdič

 
  

 

Foto:  Internet 
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Moderný Mikuláš 

(novodobá poviedka)  

 Bolo svetlé tiché sychravé ráno, keď som vstal z drevenej 

postele vyrobenej z tiel bukov padnutých silným ťahom motorovej píly, 

ktorá ma nie jednu stromovraždu za sebou. Tento sériový vrah sem tam 

pomôže aj mne.  

 Hovorím si, bežné ráno, zima ako stále, tma ako v rohu 

a z otvoreného okna na vetračku počuť len štekot môjho psa, ktorý sa 

zamotal do reťaze. Povzdychnem si a myslím na ďalší deň plný 

sklamaní ako každý iný. Idem na zastávku, z ktorej sa potrebujem 

dopraviť do mesta, kde sa krvopotne vzdelávam – do Stropkova.  

 Pozerám na okolitý svet, poznačený skazenosťou ľudského 

pokolenia, len pohľad sa mi mihne na nejaké dve osoby, po ktorých mi 

ostala len spomienka na zelený pršiplášť. Nepokladal som to za 

dôležité, čas plynul ďalej ako kvapky vápenatej vody vytekajúcej zo zle 

uzavretého kohútika. Cestou sedím ako stále, 3 sedadlá od konca 

autobusu, skadiaľ pri okne sledujem okolitý svet. No už začína svitať 

a svetlo odhaľuje hrôzostrašné dielo človeka ničiaceho okolitú prírodu, 

ktorá sa len bezbranne prizerá na svoje ujmy na zdraví. No mne padne 

do očí párik osôb, kde neznáma osoba je len v zelenom tričku... „Hm, 

nejaký otužilec“, poviem si. Neznámy v zelenom tričku vkladá do rúk 

druhej osobe niečo, niečo malé, na tvári obdarovaného sa objaví 

nečakaná radosť… 

  Vystupujem, zase zacítim štipľavý výkrik zimy na mojom tele 

a ponáhľam sa do svojej školy. Áno, je to gymnázium, veď potrebujem 

pracovať na svojej budúcnosti a dostať sa na vysokú... Pri bráne párik 
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osôb, kde muž obalený zeleným šálom a čiapkou podáva balíček žene. 

Začínam byť nepokojný, neistý, mám hlavu plnú otázok...  

 Prichádzam do triedy, na očiach nemenovanej osoby ma víta 

smiech… Hneď sa mi zmení pohľad na svet, ktorý zas prehodnotím po 

zvonení na hodinu. Hodina ide, slová sa lejú, až kým niekto nezaklope 

na dvere. Som plný zvedavosti… „Kto to bude, možno oneskorenec, 

takých máme v triede veľa“, poviem si. No mýlim sa… Je to ... 

Mikuláš! Veď je 6. decembra…, obdarúva nás. Nejaká maličkosť vždy 

príde vhod.  

 Začali mi slziť oči, pretriem si ich, no niečo sa zmenilo…  

Mikuláš má zelenú čapicu a šál ako osoba nevyzerajúca ne až tak čestne 

na prvý pohľad pred bránou školy. Zmocní sa ma hrôza, pot mi steká po 

čele a nájde si cestu do očí, štípu ma. Nastáva ďalšia zmena, Mikuláš 

má už aj zelený pršiplášť… 

 Buší mi silno srdce, padám zo stoličky ako váza z tretieho 

poschodia vyhodená susedkou po kamarátovi fajčiacom na balkóne pod 

nňou. Prestávam cítiť, dýchať… 

 

Štefan Petro 
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Cez záložky 

   sa spájame 
 

„... lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, 

môže hovoriť, že žil!“ 

(P.O. Hviezdoslav) 

 

Záložky nás spojili témou 

literárne osobnosti nášho kraja.  

My, gymnazisti zo Stropkova,  

sme sa spojili so študentmi 

gymnázia v Humennom. 

Literárnych osobností nášho 

malého kraja - Stropkova nie je 

veľa, no môžeme sa pochváliť 

návštevou mesta pánom 

Hviezdoslavom, súčasnou 

literárnou osobnosťou beletrie  

Ivanou Ondriovou. Možno naše 

mesto nevyniká v oblasti 

literatúry, ale v hudbe máme 

nezabudnuteľné osobnosti ako 

Mariku Gombitovú, či Beátu 

Dubasovú, zo susedného mesta 

pochádza takisto súčasná 

populárna speváčka Kristína. 

Veľmi blízko máme k  Andymu 

Warholovi, ktorý pochádza 

z dedinky iba 20 km od 

Stropkova. Možno sme trocha 

odbočili od témy literárnych 

osobností, no v oblasti umenia 

a kultúry sme ostali a pozdvihli 

sme našich krajanov.  

Do práce sa zapojili všetci 

študenti nášho gymnázia, 

pracovali veľmi tvorivo 

a kreatívne, až sme niekedy boli  
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prekvapení, čo z toho nakoniec 

vzniklo. Po hodinách zábavy 

prišla výmena záložiek so 

študentmi z Humenného. 

Veríme, že osobnosti stvárnené 

na našich záložkách priblížili náš 

kraj... My, sme sa naučili  znova 

niečo nové, spoznali sme 

osobnosti z Humenného, čo nie 

je až tak ďaleko od nás... Možno 

sa nadviazali i nové priateľstvá  

                Foto:  A.Hančaková 

 

výmenou záložiek, no to zistíme 

až neskôr. 

Už teraz sa tešíme na ďalší 

ročník projektu Záložka spája 

slovenské školy.  

 
 
 
 
 
 

 

                        Redakčná rada 
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Dieťa  ako  obeť 

domáceho  násilia 

(čím ďalej  tým bežnejší  jav) 

V súčasnosti sa s pojmom násilie 

stretávame veľmi často. Ide 

o smutný, ba priam hrozivý fakt, no 

je to tak. Či už ide o násilie 

psychické či fyzické, každému  

z nás beží mráz po chrbte, keď si 

takúto situáciu predstaví. O to viac, 

keď je jeho príčinou alkohol 

a obeťou nevinné dieťa. 

Neraz sme počuli 

o alkohole ako o metle ľudstva. Je 

to tak? Skutočne odhaľuje pár 

pohárikov pravé tváre ľudí? 

Skutočne zotiera táto tekutina 

rozdiely medzi nami a vháňa 

pijanov do pekelných podôb? 

Neviem... Ťažko niekoho 

odsudzovať. Ale myslím si, že je 

neospravedlniteľné, ak rukou 

pijanov trpia bezbranné deti. Ak 

v ich životoch nachádza miesto iba 

strach, smútok, beznádej, bolesť , 

facky,...pred pohladením. 

 Je správne ak obeť, dieťa, 

dostane k raňajkám, obedu i večeri 

facku či krik? Ak je súčasťou jeho 

každodenného života nikdy 

nekončiaci sa kolobeh nadávok, 

vresku, vyhrážok, nátlaku, bitiek...? 

Ak sa jeho deň začína a konči 

neustálym stresom, ktorý nemá 

nikde svoj koniec? Príkladom 

z literárnych vôd je nám ubiedené 

dievča z realistickej poviedky 

Apoliena od J. G. Tajovského.  

,, A kdeže ujdem? ‘‘  a  ,,musím len 

prežrieť a dobre s ním.‘‘ ,,Keď sa 

nahlce, čože ten dbá, prečo udrie 

a kade, či poza uši, či po tvári, či po 

chrbte. Taká som vše aj ja – celá 

belasá, hovorila žena, ale tak 

chladne, že sme jej to neverili.‘‘  

Tieto slová si neraz v kútiku duše 

opakovala Apoliena so svojou 

matkou. 

 Tak či onak, môžeme 



26 
 

 

s istotou tvrdiť, že akákoľvek forma 

násilia by nemala byť v spoločnosti 

akceptovaná a už nieto vnímaná 

ako samozrejmosť, či prechodná 

fáza vývinu u detí či 

v medziľudských vzťahoch. Je na 

každom z nás, akým prínosom 

budeme v tejto neľahkej 

problematike práve my. 

 Prosím, neprizerajme sa na 

obete a páchateľov so zatvorenými 

očami a urobme aspoň niečo. 

Každý malý krôčik je lepší ako 

žiaden. Nemyslíte? 

Laurencia Bajcurová III.A 

 

 

 

Príbeh malého Miška 

Žltá, bledozelená, modrá, ktorá 

postupuje až do tmavofialovej. 

Takéto farebné spektrum sa črtá 

na koži malého Miška, iba šesť 

ročného chlapca. Pri každom 

letmom dotyku pokožky mu do 

tela búši tupá bolesť, pod ktorou 

sa mu tvár zmraští do 

nepríjemného úškľabku. Svoje rany 

sa už naučil skrývať. Dnes ráno ich 

nosí pod tou pokrčenou košeľou 

s autíčkami, tou ktorá patrila jeho 

staršiemu bratovi. Prečo patrila? 

Pred dvoma rokmi totiž Miško 

prišiel o svoju matku a brata pri 

nešťastnej autonehode. Otec tohto 

malého, vtedy iba štvorročného 

chlapca sa psychicky zrútil. Jeho 

jedinou útechou pred bolesťou sa 

stal alkohol. V jeden večer, keď bol 

pod jeho značným vplyvom , začal 

byť agresívny. Vtedy prvýkrát udrel 

Miška. 

Od toho večera  tento malý 

chlapec zaspáva so strachom pred 

svojím otcom, pred monštrom, 

        Foto: Internet 
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 ktoré sa po tejto látke pýta von, na 

svetlo sveta. Ak si myslíš, že je to 

všetko, mýliš sa. Pred dvoma 

týždňami bol Miškov otec 

vyhodený z práce kvôli alkoholu na 

pracovisku. Už tri mesiace 

nezaplatil účty, takže na krku majú 

exekútora. 

Tento prípad nie je prvý a ani 

bohužiaľ posledný. Je zarmucujúce, 

že nie všetky dnešné deti majú 

možnosť mať šťastné detstvo, že 

v ich rodinách panuje strach 

a hrôza namiesto lásky. Je smutné 

a nespravodlivé, že trpia kvôli 

svojim rodičom. 
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Foto: Ing. A.Belovežčík PhD. 

Do nového roku vám želáme 

veľa zdravia, nech máte čo najmenej vymeškaných hodín 

šťastia  pri opisovaní na písomkách 

lásky k učeniu 

pohody v kolobehu skúšania 

chutnejších chlebov  od spolužiakov 

dostatok motivácie pri rannom vstávaní na nulté hodiny 

málo zabudnutých domácich úloh  

sily vyšliapať po tých nekonečných schodoch do triedy  

čo najmenej stratených ceruziek , kružidiel, pravítok 

a príjemne strávený druhý polrok  

 

vám  praje  vaša redakčná rada Elánu 

 


