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Internátne UCHO
Počuli sme...

...že sa od 
1.3.2014 mení číslo účtu, na ktoré 

sa uhrádzajú platby za ubytovanie. Zároveň sme 
sa potešili, že sa zvýši poplatok za ubytovanie na 38 
€/ mesiac od 1.4.2014. Kto by chcel i napriek tomu 

zostať na intráku, nech sa informuje u svojho 
vychovávateľa.

...že v 
dňoch 25.3. – 26.3.neb-

udeme môcť cvičiť na klavíri. Vraj kvô-
li nejakým prezidentským voľbám, ktoré sa 

budú konať v našej zasadačke. Nuž čo, 
každý špás niečo stojí...

...že 
zase niekto vyhodil 

nedojedený chlieb von oknom. A aby 
to nebolo málo, tak k tomu pridal ešte zopár 

litrov vody. Keďže náhodou išiel okolo náš udržbár, 
dostal túto dávku priamo na hlavu.. Napriek tomu, 
že sa na tom asi niekto dobre zabával, svedčí to iba o 
páchateľovej podprahovej primitívnosti, na ktorú dop-

lácame iba my ostatní. Tak čo vážený, ako by si sa 
zachoval ty, keby ti niekto vylial vodu pri-

amo na tvoju vyleštenú vyholenú 
hlavu

...že sa 
konečne vedenie školy a interná-

tu bude zapodievať  našimi výťahmi. Už je na 
čase!!!  Nikomu neprajeme, aby svoje ťažké zavazadlá 
vláčil až na desiate poschodie. Tiež nie je nič príjemné 

byť zaseknutý niekde medzi poschodiami a 
čakať na vyslobodenie...

...že 
žiaci zo súkrom-

nej strednej odbornej školy 
ochrany osôb a majetku pripravili 

zaujímavý program ku dňu učiteľov.  
Žiaci D. Poráč a súrodenci Sahajovci  

predviedli ukážky boja so zbraňou a tiež 
ukázali niektoré hmaty so sebaobrany. 
Vrcholom programu boli tanečné kreácie  

latinskoamerických tancov v prevedení 
žiakov z tanečnej akadémie Migue-

la Mendéza Latina Fiest v 
Petržalke.

...že 
začiatkom mája sa budú 

rozdávať prihlášky na ubytovanie 
na nasledovný školský rok. Záujemco-

via, ktorí budú chcieť i naďalej zotrvať na 
našom intráku,  máte možnosť si ich 

vyzdvihnúť u svojho skupinového 
vychovávateľa.

Na záver uverejňujeme zoznam všetkých tých, ktorí vydržali až do konečnej zastávky na svojich 
stredných školách a svoje pôsobenie na nej ukončia maturitnou skúškou :

Adam Gandžala
Adam Sliviak              
Andrej Piškin              

Barbora Demovičová
Betka Vahančíková     

Dana Takáčová            
Dominika Marková

Dorka  Szocs                 
Frederika Pintérová       

Jana Antalová           

Jaroslav Peťko               
Jaroslav Petráš               
Julia Palková

Laura Matrtíšková         
Leila Belmechri         
Lenka Heldiová        

Lenka Spodniaková   
Linda Čelková

Linda Spasovová         
Marek Zelinka          

Martin Hrimut           
Martin Kmeťo               

Martina Žilková        
Nukola Ďuricová        

Oliver Smrek               
Parik Koma

Pavla Hudzíková 
Rebeka Mazacs             

Stanka Halaganová              
Zuzana Černegová

GRATULUJEME  !!!2
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A prečo zrovna tieto pocity?
Šťastná som preto, veď kto by nebol rád, že opúšťa 
strednú školu :D. Vystrašená, lebo odchádzam do 
iného sveta a trochu ma to desí a deprimovaná, lebo 
viem, že tu nechávam nejakých ľudí a bude mi to 
ľúto.

Hovoríš, že odchádzaš do nového sveta, znamená 
to teda, že opúšťaš Slovensko?
Áno.

A ideš za prácou alebo pokračuješ v štúdiu?
Pokračujem v štúdiu ale dúfam, že si nájdem aj prácu.

A kam vlastne odchádzaš, poprípade by si nám 
mohla prezradiť čo budeš študovať. :)
Odchádzam do Veľkej Británie, konkrétne do Londý-
na, kde budem študovať informačné technológie a 
biznis na UCL (University College London).

To znie nezvyčajne na dievča, prečo si si vybrala 
tento odbor?
My sme tak technicky zameraná celá rodina a pomo-
cou vylučovacej metódy, že na čo by som sa hodila 
mi zostalo toto.

Prečo si si zvolila Londýn, kvôli diaľke alebo ťa 
tam ťahá niečo iné? :)
Londýn som si vybrala preto, že je to veľmi atrak-
tívne mesto, ktoré sa pýši veľkými možnosťami re-
alizácie, a je to relatívne ešte blízko, na začiatku 
som premýšľala aj nad Kanadou ale nakoniec vyhral 
Londýn, lebo je bližšie.

Vieme, že si študovala na bilingválnom anglickom 
gymnáziu, malo aj to vplyv na výber školy a hlavne 
lokality kde sa nachádza?
Ono to bolo skôr naopak, ja som šla študovať na bil-
ingválne gymnázium, lebo som chcela ísť študovať 
do zahraničia, ale až na škole som sa rozhodla pre 
Anglicko, pôvodne som chcela ísť do Ameriky.

Takže si už odmala túžila cestovať?
V podstate odkedy si pamätám, alebo vlastne odkedy 
som bola schopná plánovať si veci som vedela, že 
chcem cestovať.

Myslíš, že vďaka odboru, na ktorý sa chystáš sa v 
budúcnosti dostaneš aj do iných krajín?
No v to dúfam. :D

Plánuješ sa v budúcnosti na Slovensko vrátiť a čo ti 
bude asi najviac chýbať?
Plánujem sa vracať pár krát ročne na návštevu rod-
iny, ale žiť by som chcela zostať tam takže nastálo asi 
nie. Pravdepodobne rodina a priatelia, ale bude mi 
chýbať slovenský štýl bývania (Slovak style of hous-
ing), ktorý sa od toho Britského dosť líši, a určite 
normálny chlieb.

Mohla by si ešte nakoniec niečo odporučiť naším 
čitateľom, ktorí premýšľajú nad výberom vysokej 
školy? Poprípade na čo si dať pozor pri podávaní 
prihlášky do zahraničia?
Odporúčam im nech sa zamýšľajú nad tým, že či im 
ten odbor čo si vyberú a titul čo z neho budú mať, aj na 
niečo skutočne bude. Pri podávaní prihlášky do Bri-
tánie si treba dať pozor na to, že či chápeš čo od teba 
chcú keď vyplňuješ formulár. Treba si čítať guideline 
o tom, čo tam napísať a ako to vyplniť. A zároveň si 
treba veľmi premyslieť kto vám napíše odporúčanie, 
lebo ak nebude profesionálne napísané, tak sa to 
môže odzrkadliť na celom prijímacom procese.

Ďakujeme Linda, že si si našla na nás čas a 
odpovedala na týchto pár otázok.
Za máličko.

Rozhovor: Laura Martišková
Foto: FB - Linda Čelková

Interview s našou hviezdou...
Linda Čelková

Ty si teraz maturantka, aký je to pocit opustiť strednú školu?
Neviem, musím o tom popremýšľať. Je to také mätúce, cítim sa rozpol-
tená, vlastne na tretiny, som šťastná, vystrašená aj deprimovaná.



Glosa
- Romboid 2 

Romboid 2 / 2014, a že ak-
tuálne číslo? Tss, koho si myslia, že 
oklamú? Vyzerá, ako by ho tlačili 
sto rokov pred opicami a o grafike 
ani nevravím. No hrôza. Samotný 
názov som hľadala týždeň, a aj to 
som zvažovala, že zavolám Co-
lomba. Ale čo sa čudujem, väčší 
font už ani použiť nemohli. Za-
vadzal im prázdny priestor, ktorý 
tak krášli titulku. Vlastne sám 
časopis kričí, „Nekúp si ma!“.

Počkať, môžeme sa vôbec 
baviť o časopise? S tými svojimi 
osemdesiatimi stranami pripomí-
na skôr knihu než časák. Pop-
ravde si myslím, že sa musí hanbiť 
otŕčať sa v trafike, čo asi vysvetľuje, 
prečo ho nikde nemožno nájsť. 
Odporúčam, poslať si pol roka 
dopredu kolkovanú žiadosť do 
ríše zázrakov a možno si tento 
klenot literatúry aj prečítate. Sch-
válne! Choďte a pokúste sa kúpiť 

si tento umelecký skvost, ktorý 
svojim dizajnom ohúri asi toľko 
ako manuál práčky. Ale aby som 
toľko nebásnila o jeho prednos-
tiach, poďme sa mu pozrieť na 
zúbky. Teda na listy.

Hneď prvý článok, Véro-
nique alias úryvok z odloženého 
románu, nebol odložený pre nič, 
za nič. Kto si ho prečíta, určite 
pochopí. Veď za ten text by sa 
nemusel hanbiť ani Playboy. 
No čo vám poviem. Pokiaľ vás 
pohoršuje erotická literatúra, toto 
je pre vás to pravé orechové. Veď 
len sloveso niquer v mene Véro-
nique znamená jebať, ako uvádza 
v texte autorka.

Ale aby som nebola priveľ-
mi kritická, nájdeme tu aj zopár 
článkov, o ktorých by sme mohli 
povedať, že nie sú priveľmi nud-
né. Vlastne, ako o sebe zmýšľal 
Brodeck z Brodeckovej správy 

od Philippa Clauda, kde povedal, 
že „nestojím za veľa“, tak ani celí 
článok za veľa nestál. 

Okrem takýchto kuriozít tu 
však nájdeme aj zopár solídnych 
článkov, ako napríklad rozhovor 
s prekladateľkou a redaktorkou  
Jarmilou Samcovou. Taktiež je tu 
zopár iných ukážok, ktoré som sa 
pre istotu ani neodhodlala čítať, 
ale ak by ste o ne nedajbože pre-
javili záujem, pokúsim sa vám ich 
trochu priblížiť.  

Tááák... Nájdeme tu článok 
Buďme (ako) establishmen!, 
preklad poviedky Chlad od Jeleny 
Lengoldovej, ale ak sa posnažíte, 
tak pred vašimi očami ožije aj 
príbeh Dušana Dušeka: Melón 
sa vždy smeje. Pre milovníkov 
zákonu sa tu nájde článok Lebo 
zákon(itosť) od Júlie Vrabľovej 
či Deus est machina, Generator 
x_2: Nové kódexy. Možno to znie 
trochu vesmírne, ale Futurama 
to rozhodne nie je.  A nakoniec, 
v článku A rána sú tu... nájdete 
spôsob, ako vychádzať zo sused-
mi. Citujem: Keď žijeme v zhode, 
dávame si rádio hlasnejšie, aby 
sme nerušili susedov. 

Aby som vás teda nepri-
pravila o bájnu ilúziu krásneho 
čítania, o ostatných článkoch 
radšej pomlčím. Ráčte čítať, a 
prekvapte sa sami. Zostáva teda 
na vás, či si mienite časopis 
prečítať. Ako som už ale prv po-
dotkla, samotné zháňanie vám 
zaberie viac času ako estetické 
vyžitie na krásnych neestetick-
ých stránkach. Ba v konečnom 
dôsledku zistíte, že z osemdesiat-
ich strán sa dali čítať maximálne 
dve.

Text: A. D. Lex
Ilustrácia: Dávid Valovič4
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Veľká noc 
v Bulharsku

Dátum Veľkej noci závisí 
od toho,  kedy je prvý jarný spln. 
O týždeň po ňom je spomínaný 
sviatok, po bulharsky Великден 
„Velikden“. Vždy je to posledný 
deň týždňa, nazvaného Страстна 
седмица „Strastna sedmica“, čo by 
mal byť posledný týždeň Ježišovho 
života, začínajúci jeho príchodom 
do Jeruzalema, a končiaci jeho vz-
kriesením. 

Bulhari si tiež farbia vajíčka, 

ale prvé z nich vždy musí byť 
červené. S ním sa potom spraví 
kríž na čelo prvorodenému die-
ťaťu. A vždy ho musí namaľovať 
najstaršia žena v rodine.

Vajcia sa maľujú na Veľkú 
Sobotu alebo Veľký štvrtok, a ich 
počet závisí od toho, koľko je ľudí 
v rodine.

Pred tým, než sa vyvinuli 
umelé farby, tak sa vajíčka farbili 
odvarmi z rôznych rastlín a 

byliniek, napr. z oregana ste dos-
tali červenú, zo žihľavy zelenú, 
z orechov žltú ap. Ozdobovali 
sa odtlačkami z listov petržlenu, 
alebo figúrkami, nakreslenými 
voskom.

Keď sa už namaľujú, tak 
všetci členovia rodiny chvíľu 
skúšajú, či sa tie vajcia náho-
dou nerozbijú, a ak nie, tak ten, 
komu sa nerozbilo, bude cez rok 
najzdravší.

Okrem slepačích vajec sú 
populárne aj drevené, čokoládové 
a plastové.

Neoddeliteľnou súčasťou 
sviatkov sú obradné chleby. 
Väčšinou sú okrúhle a ozdobené 
rôznymi ornamentami navrchu, 
a v strede je červené vajce. Taký-
to chlieb, ak je sladký, sa volá 
козунак „kozunak“. 

Nemali by sme zabudnúť 
na veľkonočného zajaca, ktorý sa 
spája s plodnosťou a v staroveku 
aj s Mesiacom a jeho fázami. 
Podľa legendy je veľkonočný zajac 
vlastne vták, ktorý kedysi patril 
istej nemenovanej bohyni. Pre-
menila ho síce na zajaca, no keďže 
stále má vtáčiu dušu, vytvára 
hniezda a plní ich vajíčkami.

Čomu budete veriť, je len na 
vás.

V každom prípade Vám 
prajem príjemné prežitie veľko-
nočných sviatkov.

Text: Berenika Kuttnerová
Ilustrácia: Adam Sliviak



Sú bájne bytosti 
naozaj iba výmysel?

Mýty, báje, legendy, staré 
príbehy, rôzne knihy, ba aj filmy 
sú svojou tematikou väčšinou 
zamerané na rôzne neľudské, 
niekedy až strašné stvorenia. 
Prečo? Veď každý tvrdí, že sú to 
len predstavy našich myslí, nič čo 
by mohlo byť skutočné či hmotné, 
no napriek tomu si každé dieťa 
ale aj dospelý človek rád pozrie 
rozprávky, ktoré sú s nimi úzko 
spojené. Rozprávky, alebo ani nie?

Víly, škriatkovia, upíry či 
vlkolaci, ale aj mnoho iných ne-
menovaných skupín podobného 
druhu sú len predstavy v našich 

hlavách, alebo sú to fakty? Podľa 
mňa neprichádza do úvahy ani 
jedna, ani druhá alternatíva. 
Myslím si, že po prvé sú to len 
spôsoby ako pomenovať zázrak, 
zdôvodniť vysokú úmrtnosť, či 
pochopiť niečo, pre čo neexistuje 
reálne vysvetlenie. No v druhej 
fáze? Zamyslíme sa, neprichádza 
do úvahy fakt, že by sa tieto dych 
vyrážajúce, myseľ zastrašujúce, na 
oko neviditeľné záhady stali real-
itou.

Osobne si myslím, že sa 
tieto bytosti musia prechádzať 
po našej Zemi, ako inak by vzni-

kali strašidelné príbehy, ktoré 
si rozprávali pri ohníkoch oby-
vatelia drobných osád v čase keď 
mesiac putoval po oblohe. Pripi-
sovali netypické znaky vrodením 
chorobám či zlej výchove detí? 

Slovo upír, ako každý z 
nás vie, pripomína bytosť pijúcu 
ľudskú krv. Ale vznikol tento ná-
zov len preto, že našli mnoho obetí 
vykrvácaných? Ak áno, cítim, 
že to nie je pravda. Vezmime do 
úvahy už len ten fakt, že v každom 
kúsku ľudského tela sa nachádza 
nejedna kvapka krvi, tak prečo 
sú potom upíry spájaný s ostrými 
špicatými zubmi a dvomi dier-
ami na krku, presnejšie v krčnej 
tepne, ak si môžu vybrať bárs akú 
časť ľudského tela. A čo tak nap-
ríklad škriatkovia či víly. Je to len 
prirovnanie k nízkemu vzrastu, či 
dokonalej krása?

Nie, proste to iba 
neschvaľuje súčasná doba a mod-
erná civilizácia. „Bláznov“ ktorí 
veria aj na niečo iné ako len na 
povery, zatvárajú do liečebných 
ústavov. Ale prečo? Každý má 
nárok povedať svoj názor, právo 
vyjadriť sa.

Možno bola moja úvaha ab-
surdná, no napriek tomu by ste sa 
mohli na túto tému porozprávať 
aj vy, veď v čom spočíva pravda, 
ak nič nie je dokázané a odhalené. 
Nemôžu legendy nosiť v sebe 
ukryté čaro?

Text: A. D. Lex
Ilustrácia: A. D. Lex6
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69. výročie konca 
Druhej svetovej vojny

Mnohí z vás asi vedia, že 8. Máj je štátny sviatok a nemusíte ísť do školy, ale vedeli ste, že v tento deň si pripomí-
name koniec Druhej svetovej vojny tu v Európe? Pre nás sa táto vojna skončila kapituláciou Nemecka, no napríklad 
pre USA to bolo až po zbombardovaní Hirošimy a Nagasaki, kedy sa vzdali aj Japonci.

Druhá svetová vojna priniesla veľa bolesti, a rovnako ako každá iná vojna mala veľký vplyv a nezaobišla sa bez 
zmien v krajinách, ktorých sa týkala. Napríklad taká Prvá svetová vojna priniesla práva pre ženy, najmä právo voliť, čo 
do vtedy bolo nemožné. Zaujímalo by vás, čo také zmenila Druhá svetová vojna, tak čítajte ďalej.

1. Prvý slovenský štát 
Ako už asi všetci viete, 

predtým než vzniklo Slovensko 
sme s našimi západnými susedmi 
tvorili jeden štát Česko-Slovensko. 
Ale vedeli ste aj to, že toto nie je 
po prvý krát čo Slovensko existuje 
samostatne? Prvý slovenský štát 
(po Júli 1939 Slovenská repub-
lika) vznikol 14. Marca 1939, teda 
zhruba päť mesiacov pred vypuk-
nutím Druhej svetovej vojny. O 
jeho vznik sa zaslúžil najmä Adolf 
Hitler, ktorý chcel aby sa Česko-
Slovensko rozpadlo a tým vznikla 
Slovenská republika na našom 
území a protektorát Čechy a 
Morava na území dnešnej Českej 
republiky. Prezidentom za čias 
prvého štátu bol kňaz Jozef Tiso.

2. Napravo či naľavo?
Ako som už spomínala, bol 

to Hitler, kto sa najviac pričinil 

o vznik samostatného Sloven-
ského štátu a tým vznikli medzi 
krajinami úzke väzby a Slovensko 
bolo silno fašistické. No bol tu 
jeden problém, v tých časoch sa 
na Slovensku jazdilo naľavo, a ako 
spojenec Nemecka sme si to však 
nemohli dovoliť (pretože naľavo 
sa jazdilo vo Veľkej Británii, ktorá 
bojovalo proti Nemecku) a tak na 
príkaz Hitlera sa muselo na Slov-
ensku (aj v Čechách) začať jazdiť  
napravo, takto nám to aj zostalo.

3. Židovská otázka
S Druhou svetovou vojnou 

si každý asi spája otázku Židov, 
vieme ako veľa ich zomrelo, či už 
v koncentračných, pracovných 
alebo vyhladzovacích táboroch. 
No ako sa tam dostali? Z takmer 
všetkých spojeneckých krajín Ne-
mecka odchádzali v priebehu roku 
1942 vlaky plne naložené Židmi, 

boli natlačení vo vagónoch pre 
dobytok, kde mali len jedno ok-
ienko, jeden nočník a pred sebou 
dlhú a horúcu cestu, ktorú veľa z 
nich neprežilo. A čo bolo zaují-
mavé na vyvážaní Židov na Slov-
ensku? Ako jediná krajina sme 
platili za to, že Židov odvážajú, 
bolo to 500 mariek na jedného. Na 
Slovensku sa totižto verilo, že nám 
tým pomáhajú sa zbaviť niekoho 
kto ubližuje nám, našim blízkym 
a aj štátu, že kvôli Židom sa máme 
zle, tak prečo nezaplatiť aby sme 
sa toho zbavili?

4. Koľko je vlastne 
hodín.....?

S letným a zimným časom 
sme všetci oboznámení, ale kam 
až siahajú jeho počiatky? V Európe 
bol prvý krát použitý už v roku 
1907, no na Slovensko sa priniesol 
za čias Hitlera a fungoval dva roky 
(1940-2). Bol zavedený aby sa 
šetrila energia počas vojny a viac 
sa využívalo slnečné svetlo, ľuďom 
to však prinieslo hlavne problémy,                                            
lebo boli nevyspatí, meškala dop-
rava a nevedeli sa zorientovať. 

Text: Laura Martišková
Foto: Prevzaté z internetu



Deväť diplomov 
a jeden jeseter

Celý víkend som sedela 
nad počítačom a pripravovala 
som prezentáciu do Ruska. Bolo 
8 hodín pred odletom a ja som 
nemala ani len pobalené veci, 
nehovoriac o prezentácii, ktorú 
som sa mala naučiť naspamäť. 
Keď nastala ôsma hodina večer, 
konečne som zatvorila ku-
for, ktorý našťastie nepresaho-
val váhu, a vyštartovali sme do 
Viedne na letisko.

Po ceste sme sa zastavili 
pre moju pani profesorku, ktorá 
absolvovala túto cestu do Ruska 

so mnou. Cesta do Viedne nám 
trvala dve hodiny, ale nás ešte 
čakal let z Viedne do Moskvy o 
0.15 h. Prešli sme mnohými kon-
trolami, kým sme sa dostali do 
lietadla. Konečne nastala chvíľa 
odletu. Celú cestu som pozerala 
na vysvietené mestá z oblakov a 
všetko mi pripadalo také maličké. 
Let trval dve a pol hodiny, cesta 
ubehla rýchlo a ani sme sa nenaz-
dali a už sme boli na letisku s náz-
vom Šeremetevo. Tam prišla na 
mňa únava, keďže sme pristáli o 
pol šiestej ráno, no netušila som, 
že ešte taká dlhá cesta lietadlom 
nás čaká do Astrachánu. O 11. 
predpoludním sme už boli v ho-
teli Azimut v Astracháne.

Začal sa nám program. 
Večerná prechádzka pri rieke 
Volge, ktorá sa nachádza-
la hneď oproti hotelu. Atra-
chán je ,,malé“ čisté mestečko s 
milými ľuďmi. Sprevádzala nás 
pani, ktorá nás informovala o 
meste, rieke a ďalších zaujíma-
vých skutočnostiach z histórie a 
súčasnosti mesta. Po zoznámení s 
mestom sme dostali organizačné 
pokyny, týkajúce sa nášho po-

bytu. Hneď na ďalší deň sme išli 
ráno do divadla, v ktorom sa 
uskutočnilo otvorenie 11. ročníka 
medzinárodnej súťaže Zelená 
planéta očami detí. Každoročne 
sa koná v Ruskej federácii. Atmos-
féra bola priateľská. Vystupovali 
žiaci z miestnych škôl, ktorí mali 
krásne kostýmy, obrovský talent, 
dokonca ma prekvapili aj tým, 
s akou neuveriteľnou radosťou 
a prežívaním vnímali svoje 
vystúpenie. Na javisku nechýbali 
ani sponzori, ktorí za nezištnú 
pomoc Zelenej planéte dostávali 
ocenenia. Patril k nim aj astra-
chánsky gubernátor Alexander 
Alexandrovič Žilkin. Bola to pre 
nich aj pre nás veľká udalosť. Ne-
chcela som veriť vlastným očiam 
a ušiam, keď nás priamym preno-
som z kozmu pozdravovali ruskí 
kozmonauti a veľa iných osob-
ností. Po skončení slávnostného 
ceremoniálu nás čakala preh-
liadka astrachánskeho Kremľa a 
prírodovedného múzea. Aj nap-
riek nepriaznivému počasiu sa mi 
v Kremli veľmi páčilo. Veľké chrá-
my, hradby, ale aj veže boli vysoké 
a z bieleho kameňa. Dokonca z 8
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jednej veže bol výhľad na celé 
mesto. Toľko vežičiek, domov a 
mostov… A potom, že vraj Atra-
chán je „malé mesto“! Áno, pre 
Rusov. Keďže má iba jeden a pol 
milióna obyvateľov. Je to mesto, 
kde je všetko „nedalekó“, aj keď 
sa hovorí o trojkilometrovej vzdi-
alenosti. Nasledujúci deň, bol pre 
mňa veľkým dňom, pretože som 
prezentovala svoju prácu pred po-
rotou, ktorá ju potom ohodnotila. 
Pred vystúpením som bola veľmi 
nervózna a bála som sa, pretože 
som tam bola jediná súťažiaca, 
ktorá reprezentovala Gymnázium 
Alberta Einsteina v Bratislave a 
zároveň celé Slovensko. Nako-
niec prezentácia dopadla nad 
moje očakávania. Zvládla som to! 
Veľkým a zároveň veľmi milým 
prekvapením bolo vyhodnoco-
vanie jednotlivých prezentácií. 
Ocenenie mohlo získať iba päť z 
nich. A ja som sa stala víťazkou 
konkurzu Najlepšia prezentácia v 
prírodovednej činnosti detských 
organizácií XI. medzinárodného 
detského ekologického fóra Ze-
lená planéta 2013, ktorá sa niesla 
v duchu Roka ochrany okolitého 
životného prostredia.

Po prezentáciách sme sa 
zúčastnili na programe, ktorý 
bol veľmi dôležitý pre túto súťaž, 
vypúšťania chránenej ryby, jese-
tera, do rieky Volgy. Išlo o symbol 
súťaže. Prišli sme na dané miesto 
na nábreží. Námorníci tam stáli v 
rade, v pozore a každý držal v ruke 
dva balóny. Nasledovalo niečo, na 
čo nikdy nezabudnem. Repor-
térka zavolala na scénu hlavnú 
organizátorku súťaže Marínu Va-
lentínovnu Medvedevu, jedného 
chlapca z Kazachstanu a vyzvali 
reprezentantku Slovenska, teda 
mňa, aby sme k nej podišli. Potom 
sme spoločne kráčali popri voja-
koch po červenom koberci až k 
bazénu, v ktorom boli ryby. Ulov-
ila som jedného jesetera a hodila 
ho do vody s tým, že som si niečo 
želala. Súčasne všetci vypustili 

svoje balóny a o chvíľočku bola 
obloha plná modrých a bielych 
letiacich balónikov. Tá atmosfé-
ra, hudba, balóny… nemala som 
slov. Po programe sme sa s pani 
profesorkou išli poprechádzať po 
meste. Keďže sme mesto nepo-
znali, stalo sa, že sme sa museli 
pýtať miestnych obyvateľov. Stret-
li sme sa s neskutočnou ochotou, 
ústretovosťou a láskavosťou ľudí, 
ktorí nám vždy ukázali cestu, po-
radili, dokonca nás aj odprevadili 
na miesto, ktoré sme hľadali.

Nebolo by Rusko Ruskom, 
keby sme si nepochutili aj na typ-
ickom jedle, na ,,blinách“, čiže 
palacinkách so zmrzlinou a ,,varé-
njem“. Po príchode do hotelu sme 
porozdávali suveníry, ktoré sme 
priviezli zo Slovenska. Každému 
obdarovanému vyčarili úsmev na 
tvári. Nasledujúci deň nás čakalo 
vyhlasovanie cien, na ktoré som 
sa tešila. Obliekla som si elegant-
né červené šaty a netrpezlivo som 
čakala, kým povedia moje meno a 
pôjdem si po diplom na pódium. 
Nakoniec naše Gymnázium Al-
berta Einsteina z Bratislavy získa-
lo deväť diplomov. Z nich dva 
získala naša škola za formovanie 
ekologickej kultúry mládeže a 
ochranu kultúrneho dedičstva 

rodného kraja. Nasledujúce ráno 
sme odchádzali domov, a tak sme 
popoludnie strávili na nábreží 
Volgy.

Príprava a samotná prezen-
tácia boli náročné, ale napriek 
tomu som veľmi rada, že som 
sa na nej mohla zúčastniť. Veľká 
vďaka patrí nášmu vedeniu 
školy, pani riaditeľke Drahomíre 
Kovaříkovej, pani zástupkyni 
Eve Vrbanovej a pani profe-
sorke triednej, Marte Vizsgyáko-
vej. Takisto vyslovujem veľké 
„ďakujem“ všetkým sponzorom, 
ktorí nám prispeli na cestu. Bez 
nich by sme naše malé, ale krásne 
Slovensko nemohli reprezentovať. 
Ďakujeme pani Šmálovej, pánovi 
Pernischovi, pánovi Perlovskému 
a bývalým žiakom, ktorí s lásk-
ou spomínajú na svoju školu, za 
nezištnú finančnú pomoc. Pevne 
dúfam, že so Zelenou planétou 
bude naše gymnázium naďalej 
spolupracovať, získame nové 
ocenenia a ďalší moji spolužiaci 
budú obohatení o úžasné zážitky 
v Rusku. 

Text: Anna Pernischová
Foto: Anna Pernischová
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Čas

Často sa v rozhovoroch s 
mojimi rovesníkmi stretávam 
so spojením viet v podobných 
významoch:“ Nič nestíham. Aj 24 
hodín za deň je pre mňa málo.” 
Všetci máme pocit, že toto časové 
obmedzenie sa nás týka viac 
ako kedysi, najmä v aktuálnom 
štvrtom maturitnom ročníku. 
Dobiehame aktivity, ktoré sme po 
uplynulé roky ľahkovážne zaned-

bali, čo sa nakoniec nešťastne 
odráža na kvalite nášho spánku. 
Šetríme časom, teda v činnosti, 
ktorej by sme podľa doktorských 
štúdií mali naopak venovať oveľa 
väčšiu pozornosť a ak túto in-
formáciu premeníme v číselný 
fakt, dodávajú, že priemerný 
dospelý človek potrebuje na do-
brý zdravý spánok asi 8 hodín 
denne. Ak by času ale bolo dosta-

tok a už by sme sa nemuseli ni-
kam ponáhľať, vedeli by sme si čas 
naozaj reálne vážiť alebo by nám 
naopak robil len stále väčšie sta-
rosti? Aby sme položenú otázku 
dokázali jasnejšie a podrobnejšie 
preskúmať, skúsme teda rozvinúť 
našu vrodenú fantáziu a pred-
stavme si, že by svet fungoval tak, 
aby ľudia nepociťovali potrebu 
spať. 
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Myslím si, že nie je potreb-
né zdôrazňovať plusy, ktoré by 
to prinieslo. Väčšina ľudí by si 
okamžite vedela predstaviť hneď 
niekoľko pozitívnych vecí, ktorý-
mi by vyplnili už spomínaných 
8 hodín navyše. Predpokladám, 
že vorkoholici by viac pracovali, 
alkoholici viac popíjali, politici 
by sa viac nudili a stále zarábali, 
shopholici viac nakupovali a žiaci 
by sa viac zabávali a žúrovali. 
Každý teda podľa svojich zauží-
vaných zvykov / zlozvykov. Do-
konalá predstava priamo na túto 
uponáhľanú dobu, čo?

Určite každý z vás dobre 
pozná tie dni, keď máte pocit, že 
ste jednoducho ráno vyšli z post-
ele ľavou nohou a nech robíte 
čokoľvek, všetko je proste hore 
nohami. Jediným zaručeným lie-
kom, ktorý nás vtedy môže z toh-
to zúfalstva vytrhnúť, je overený 
nočný oddych, ktorý značí na-
sledujúci začiatok úplne nového 
dňa. Z tohto dôvodu mám obavy, 
že keby sme nešli večer spať, ne-
musel by nastať zlom, kedy by 
nepodarený deň zanikol a mo-
hol prísť nový - bežný, na aký 
sme boli zvyknutí. Tým pádom 
by nám ten jeden zlý deň mohol 
ostať večne až do konca života. 
A to ani nehovorím o tom, že 
ľudia, ktorí si radi nechávajú veci 
na poslednú chvíľu by sa často 
krát nevedeli zorientovať v čase 
a teda by možno aj tú ich posled-

nú možnosť premeškali. Navyše 
rozhodne nie je tajomstvom, že 
mnoho slávnych umelcov rovna-
ko ako vedcov, označuje sny za 
ich najlepší a najspoľahlivejší 
zdroj fantázie. Musíme teda 
pripustiť možnosť, že ak by bás-
nikom v spánku nenapadli básne, 
ktoré sa neskôr stali povinným 
učebným plánom základných 
škôl, prišli by sme aj o akúkoľvek 
z tých žiakmi karikatúrne up-
ravených a niekoľko rokov ústne 
podávaných verzií Ranenej brezy 
(ktorá sa opila) alebo iných, vám 
známejších básní. Priznajme, že si 
ich nejeden školák potmehúdsky 
šuškal za lavicami lepšie ako ich 
pôvodne verzie.

Ak ste si teda už touto po-
mocou uvedomili, že bez spánku 
by sa nedalo žiť ani len v imag-
inárnom svete, no ešte stále si 
myslíte, že to však neovplyvňuje 
váš reálny svet, kde si len kvôli 
mnohým povinnostiam nemôžete 
dovoliť nejaké tie hodiny spánku 
navyše, vedzte, že v sne vám mno-
hokrát môžu napadnúť myšlienky, 
ktoré sa stanú riešením vašich vi-
acerých problémov. A aby som sa 
oprela aj o fakty, ponúkam ešte 
prehľad štatistík, ktoré hovoria, že 
nespavosťou v dnešnej dobe trpí 
až pätnásť percent dospelej popu-
lácie, z čoho sú dve tretiny ženy 
a jedna tretina muži. Vo väčšine 
prípadov je to spôsobené dlho-
dobými psychickými probléma-

mi alebo nátlakom z vonkajších 
vplyvov. Ak ale nespavosťou ne-
trpíte, no napriek tomu spíte me-
nej ako je to odporúčané, mali by 
ste vedieť, že nedostatok spánku 
vám môže spôsobiť hlad, prib-
eranie, depresie, podráždenosť, 
vznik cukrovky, zhoršenie pamä-
ti, závraty, z nedostatku sústre-
denosti, tiež nehody na cestách 
a dámam určite neuniklo, že 
ich pleť po “náročnej noci” tiež 
ešte nikdy nepotešila krásnym a 
bezchybným vzhľadom. Verím, že 
teda budete so mnou súhlasiť keď 
si dovolím tvrdiť, že to, ako plynie 
svet predsa len má nejaké svoje 
opodstatnenie a pre každého z 
nás je dôležité vziať si na seba len 
toľko povinností, aby sme stihli 
všetko, čo potrebujeme a zároveň 
si neodopierali alebo neskraco-
vali tak veľmi potrebný oddych. 
Skúste si preto dnes pred tým 
ako v posteli zatvoríte oči ešte 
spomenúť na staré rodičovské 
príslovie, ktoré rozumne tvrdí, že 
na niektoré veci sa jednoducho 
treba poriadne vyspať. Zabudnite 
na všetky starosti a s chuťou sa 
ponorte do zaslúženého dlhého 
spánku, ktorým, verte, že môžete 
mnohokrát len a len získať.

Text: Júlia Palková 
Ilustrácia: Adam Sliviak
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I want
Why you say you love me,

when you don´t?
Why you say you will need me,

when you won´t?

Is this even worth everything we went through?
Or is it just some fucking game to hurt me, too?

I wouldn´t be here asking you,
if I knew your words were always true.

I wanna climb up and never fall down,
I wanna be strong, swim and never drown.

I wanna fly and feel the wind in my face,
I wanna see every beautiful place.

So, tell me would you trust me if I asked you to?
Or is hurting me the only thing you really do?

Could you love me as much as I love you?
Or are we just already screwed up, too?

Text: Laura Martišková

Koleso
života
Tak ako hladina
skrotí svoje vlny,
tak tvár moja,
nevyroní slzy. 
Nebude už hyzdiť
rieka krásnu tvár,
nebude ma trápiť
strata, smútok, žiaľ.
Všetko čo bolo
nech stráca sa v diali,
nech roztočí sa kolo,
by oči sa mi smiali. 

Čas
Prvý raz,
plakala som hrozne dlho. 
No ako plynul čas,
stratili sa slzy.
Teraz už s nadhľadom,
pozerám sa na náš vzťah.
Čo bolo - bolo,
nemá cenu trýzniť sa.

Po čase, 
spomienky sa v dobré menia.
Zabúda myseľ,
i srdce sa spamätá.
Tak ako újdu roky,
zmeníme sa spolu s nimi.
Zostanem ja,
a aj ty, budeš celkom sám.

A čas plynie,
plynie, a nezastaví sa.

Texty: A. D. Lex
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Leť
Keď som bol malý chlapec,

áno ten malý lietajúci, plachý vrabec,
nevedel som kam skôr sa vybrať,

prišla si ku mne a nevedel som dýchať. 

Tvoj úsmev, pery a tie iskry v očiach si mala,
no bál som sa ťa spýtať ,či by si to vážne so mnou brala,

a tak sedím, rozmýšľam či za tebou pôjdem teraz,
tieto myšlienky mi behali hlavou nie raz.

Išiel som ti povedať tie krásne slová detskej duše,
no je tam s tebou iný a  mňa to zasiahlo ako šíp z kuše,

búram  mosty ktoré som začal stavať,
odchádzam preč a šancu začnem niekomu inému dávať.

Tak ako to prišlo, tak to aj odišlo,
trošku ma to mrzí, že nám to nevyšlo.

no posunul som sa ďalej ,už nie som vrabec, starec 
tak to pochop, idem ďalej a životu dávam zdarec.

Čo sa má stať to sa stane,
nepomôžu ti pri tom ani ochranné zbrane,

na kamenistej ceste plnej prekážok,
máš kopec myšlienok a v hlave plno otázok.

Tak vydrž, kráčaj, prejdi trestom, testom a zmeň tu cestu,
k cieľu dôjdeš, máš predsa nasadenú tvrdú vestu,

tvrdá vesta tá čo je na hrudi,
chráni to najcennejšie predsa tvoje srdce pred ľuďmi.

Text: Veronika Peťková 
Ilustrácia: Jakub Užovič

Koláž: A. D. Lex
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Majstrovstvá školského internátu       

INTERNATCUP  2014

V mesiacoch marec – apríl  
sa konal 3. ročník Majstrovstiev 
školského internátu vo futbale 
Internátcup 2014. Podmienky 
súťaže boli stanovené tak, že 
každé družstvo bude hrať zápas 
na svojej domácej pôde a prípad-
ný tretí – rozhodujúci zápas sa 
bude konať na Vranovskej 2. Zá-
pasy sa hrali v telocvični na malé 
hokejbalové bránky  s brankárom 
a štyrmi hráčmi v poli, ktorí sa 
pravidelne striedali.

Prvý zápas ktorý sa konal 
11.3. na Vranovskej 4, vyhrali 
chlapci z Vranovskej 2 v pomere 
5 : 1.  Zápas bol veľmi emotívne 

ladený hneď od začiatku, keďže 
každé mužstvo chcelo ukázať svo-
je kvality hneď od prvých minút. 
Termín druhého zápasu bol stan-
ovený na 27.3. , keď tento zápas 
vyhralo družstvo z Vranovskej  4  
-  3 : 2.  Tretí, rozhodujúci zápas sa 
hral  10.4. v telocvični na Vranovs-
kej 2, v ktorom zvíťazilo družstvo 
z Vranovskej 2  v pomere  5 : 2. 
Na góloch za víťazné družstvo sa 
podielali : Bugár, Pleša, Melicher, 
Kadlubjak a Kondek a za družstvo 
Vranovskej 4 –   M.Čahoj  2x.

Víťazný pohár prevzalo 
družstvo z Vranovskej 2, ktoré 
obhájilo minuloročné víťazstvo. 

Prvý ročník vyhralo družstvo z 
Vranovskej 4

Úvodná nervozita, ktorá 
sprevádzala obidve družstvá pred 
finálovým zápasom  sa  okamžite 
rozplynula, keď vychovávatelia – 
L.Jánošík a R.Chrenková, rozda-
li obidvom družstvám sladké 
odmeny. 

Už sa tešíme na sledujúci 
ročník, keď chlapci z Vranovskej 4 
sú odhodlaní vybojovať víťazstvo 
zase späť.

Text: A. D. Lex
Foto: A. D. Lex

14


