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Milí čitatelia, 
všetci už čakáme na koniec školského roka, ktorý sa približuje čoraz 
viac.Prváci sa udomácnili v laviciach a škola pre nich už nie je len 
cudzím miestom. Je len na nich, akú stratégiu zvolia a a kým spôs
obom prežiiú nasledovné roky na škole. Naopak našich stvrtakov 
čaká veľké finále, po ktorom sa vydajú na d lhú cestu. Cestu životom, 
v ktorom si sami musia vybrať, kadiaľ budú kráčať. Bez strachu a v 
odhodlaní, s vedomosťami, ktoré im škola ponúkla. Nesmieme však 
zabúdať na to, že nič nepríde len tak samo. Občas naša cesta bude 
tŕnistá a ťažšie priechodná. No ako sa hovorí, raz aj v pekle vyjde 

slnko a po každei zime príde jar. 
Jar prináša aj aktuálne vydanie nášho školského časopisu , ktoré vám 
priblíži úsQechy našich študentov, vďaka ich dobre odvedeným 
prácam. Zaspomíname si qj na školské akcie, ako napríklad Deň 
Zeme či lyžiarsky výcvik. V casopise nechýba ani vlastná tvorba a 
zabité hlásky žiakov na hodinách.Toto a ešte omnoho viac vás čaká 

vo vnútri nášho časopisu. Stačí si nájsť len pár minút a verím, že 
nebudete ľutovať. 



• 
Oslavy Dňa Zeme boli otvorené tradične v aule našej školy príhovorom pána riaditeľa 

Ing. P. Laššáka. Spomenul mnohé veci, ktoré môžeme urobiť, aby sme za sebou 

zanechali menšiu ekologickú stopu. Odniesli sme si peknú myšlienku-Konať lokálne, 

myslieť globálne a začať u seba. 

Tak ako minulý rok ani tento nechýbali zaujímaví hostia. Za zmienku stojí pán Pivka, 

ktorý mal následne aj prednášku o životnom prostredí a životnom štýle v súčasnej dobe. 



V rámci dňa pribudla novinka SWAP, organizovaná dievčatami z iniciatívy Očami prírody, 

kde sa dalo bezplatne prostredníctvom výmeny (tak ako aj pomenovanie naznačuje) získať 

oblečenie z druhej ruky a taktiež doniesť oblečenie, ktoré už nenosíte. 

Akcia dopadla nad naše očakávania a ďalšiu plánujeme pred koncom školského roka. 

Hlavnou náplňou dňa bolo upratovanie areálu školy, kde ruku k dielu priložili nielen žiaci, ale 

aj učitelia. V závere síce začalo pršať,ale všetko sme stihli dostať do lepšieho stavu, než bolo 

predtým. 

Deň priniesol veľa dobrých zmien, snáď nie len dočasných. 



Krajské kolo sa konalo na SOŠ dopravne vo Zvolene dňa 
5.4.2019. Ocenených žiakov vyspovedala naša redaktorka. 

R: Akú maturitnú tému si si vybrala a čím si sa 
inšpirovala? 

H: Vybrala som si tému. s ktorou som sa stretla už v 
3.ročníku- parafráza umeleckého diela. Už vtedy som sa 
pohráva la s myšlienkou, že by práve tá to téma bola 
mojou maturitnou. Dlho som nepremýšľa la nad jej pred
staviteľom. Od začiatku som vedela, že by som sa chcela 
inšpirovať zla tým obdobím secesného maliara Gustava 
Klimta. Vybrala som si jeho najslávnejšie d ielo "Bozk" a na 
mojej barovej stoličke som ho prepojila s prvkami secesie 
v nábytku a interiéri. Mojím cieľom bolo, aby táto barová 
stolička jasne reprezentovala d ané d ielo a obdobie 

podľa mojej koncepcie. 

R: S akým materiálom si pracovala? 
H: Zvolila som kontrastné materiály, dubovú škárovku a 
bukový masív s mosadzou a oceľou. Silueta je vyplnená 
zla tou epoxidovou živicou. Farebnosť som zvolila pre 
podobnosť so secesným obdobím. Takže opäť kontrast 

medzi tmavou hnedou a zlatou farbou. 

R: Vyskytli sa nejaké problémy pri výrobe? 
H: Samozrejme, určité komplikácie nastali. Bo la to moja 
prvá skúsenosť s epoxidovou živicou, takže som si až pos
tupne osvojila správnu techniku. Je veľmi náročné bez 
skúseností vopred odhadnúť, ako živica s daným materiá
lom zareaguje. Veľa faktorov ovplyvňuje to, či vôbec 
lá tka stuhne. V tomto prípade to našťastie vyšlo, ale 
neskôr bol problém s tým, že po vybrúsení nebola zlatá. 
ale hnedá. Vtedy som si myslela. že tam som skončila a 
budem musieť vymyslieť niečo úplne iné. Ale keď som to 
celé nalakovala, opäť sa zlatá farba vrá tila a navyše na 

niektorých miestac h v naozaj zaujímavýc h odtieňoch. 

R: So svojou prácou si sa dostala na krajské kolo SOČ, 
ako to prebiehalo? 

H: Prezentácia na krajskom kole prebieha la v triede na SOŠ 
dopravnej vo Zvolene. Všetci súťažiaci sme sedeli v triede. 
Komisia postupne každého vola la pred tabuľu . Mala som 
približne 1 O minút na to. aby som prácu od prezentova la. 
Riadila som sa tým, že musím svoju myšlienku vyjadriť do 2 
minút jasne a stručne tak, aby to bolo každému úplne 
jasné. Až potom môžem pridávať informácie ohľadom 
vývoja a postupov. Výsledok mali zatia ľ celý čas pred 
očami. Mala som pocit, že ich moja práca zauja la, čo 

bolo vidno aj v d iskusii. Mali veľmi podrobné otázky, 
pretože mali kompletne naštudované všetky naše práce. 
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R: Bola by si povedala, že sa umiestniš na prvom 
mieste? 

H: Bolo to pre mňa veľmi milé a hlavne motivujúce prekvapenie, 
Keby som sa mohla SOČ-ke ešte raz venovať, pustila by som sa 
do toho s ešte väčším entuziazmom. Bavilo ma to "zdravé" súpe
renie o tom, kto príde s niečím zaujímavejším a lebo vytiahne na 
položené otázky lepšie argumenty. A páčilo sa mi, ako sme si 
navzájom pomáhali. Mladí ľud ia tam boli preto, že ich baví to, čo 

študujú a chcú to robiť čo najlepšie . Bez toho, aby sme sa 
porovnali a zistili nedosta tky, by žiadny posun nenastal. Som 

R: Na čo bola zameraná tvoja práca? 
š: Vytváral som učebné video pre učebný odbor 

Technik drevostavieb , v ktorom bolo znázornené, ako 
sa testujú drevostavby. Vybral som si Blower Door testa 

termovízne meranie, ktoré som vykonal na dome. 

R: Okrem videa si mal ešte niečo pripravené? 
š: Mal som písanú časť SOČ, v ktorej bol prepísaný 
učebný text z videa . Prib líženie do teórií a popísaný 

postup testu. 

R: Ty jediný si postúpil so svojou prácou na 
krajské kolo? 

š: Z mojej kategórie, čo bola Tvorba učebných 
pomôcok, som postúpil ja a Filip Bajnok, ale jemu sa 
nepodarilo umiestniť na krajskom kole. Moji spo lužiac i 
postúpili zo stavebníctva a geodézie, ale im sa taktiež 

nepodarilo umiestniť sa. 

Šimon Panica sa umiestnil na 3. mieste. Našim 



Opýtali sme sa našich učiteľov, ako prežívali strednú školu a čo by chceli odkázať 

svojmu mladému ja. čo na seba prezrad ili? 

1. Ako hodnotíte svoj výber strednej školy? 
Ing. Radoslav Barcík: Jedine dobre, celá rodina drevárska, keď sme sa zišli, bolo to lepšie, ako keď zasad

nú na poradu na Bučine." 

Mgr. Zuzana Vonkomerová: „Nemala som velký výber škôl. Vzhla dom na to, že som z malého mesta 

Hnúšťa, volba bola jasná - gymnázium." 

Ing. Janka Pápayová: „To nikto nevie, a le frajer chodil na „drevárinu'', ten si ma nevšímal, tak si ma našiel 

iný. Chceli nás za to vylúčiť, to v tej dobe bolo nemorálne, nesmeli sme sa ani za ruky chytiť. No tak si 

našich rodičov zavolali na pohovor." 

Ing. Slovka Mošková: „Aj keď som absolventka „drevári ny'', chcela som ísť na školu, kde mohli zobrať len 

jedno dievča, to som nechcela riskovať, tak zo dňa na deň som si dala prihlášku sem. Neľutujem to, bolo 

to jedno z tých lepších rozhodnutí, stále viac a viac mám túto školu rada." 

Ing. Ivana Chovancová a Mgr. Igor Švingál: 

CH: „Pozitívne, ja som sem na „drevárinu" chodila aj s Igorom, ale nebol pre mňa nejak zaujímavý." 

š: „Ježiš, ty kokos, (prekrútenie očí) pre mňa ako maturantka bola zaujímavá. Som bol druhák vtedy." 

2. Aký najkrajší zážitok máte zo strednej školy? 
Ing. Radoslav Barcík: „To, že som vyrastal priamo v škole a určite ten dobrý pocit, keď som zmaturova l." 

Mgr. Zuzana Vonkomerová: „Vedela som sa vždy rozosmiať. Záchvaty smiechu, ktoré som nevedela 

ukontrolovať, potom sme už ani nevedeli, na čom sa smejeme." 

Ing. Janka Pápayová : „ Určite zážitky s internátom, naučili sme sa tam fajčiť, a le vedeli sme rozdeliť to 

dobré a to zlé. Na internáte bola vtedy taká voľnejšia atmosféra . Raz sme si povedali, že pôjdeme 

opekať na Môťovskú priehradu. Pozháňal i sme sliepku z Môťovej, c halani pozvárali ražeň na praxi, ešte 

aj jablko sme jej dali do brucha, ako naozaj. Bola tvrdá, nedalo sa to zjesť, tak sme hladní a smutní išli späť 

na intrák. Boli sme takí akční. " 

Ing. Slovka Mošková: „Vydala som sa za spolužiaka zo strednej školy. Vtedy sme mali aj veľa odborných 

exkurzií alebo branný kurz- plávali sme v bazéne, kde nebola voda. Išli sme na lyžiarsky, keď nebol sneh. 

Vyučujúci sa medzi sebou stavili, či do rána nasneží, nám hrozilo, že ak nenapadne sneh, ide sa domov. 

Do rána napadlo pol metra snehu." 

CH: „To sú také neslušné veci. Vyvádzanie na plaveckom, že sme preliezali z okna do okna a lyžiarsky. 

Dobrá partia sme boli." 

CH: „Tváril sa, že vie hrať na gitare a balil dievčatá na internáte." 



3. Vyviedli ste na strednej škole niečo, za čo ste mohli mať problém? 
Ing. Radoslav Barcík: „Na Velkú noc, keď tiekla voda šachtou. Najskôr sa oblievali len spolužiačky, to sa zapáči

lo štvrtákom, a tak sa oblievalo tam, kde akurát neboli vychovávatelia." 

Mgr. Zuzana Vonkomerová: „Ako celá trieda, kde nás bolo asi 26, sme sa raz zhodli. že ujdeme z geografie. Pos

ledná hodina, nechcelo sa nám, zaspávali sme tam, tak sme odišli." 

Ing . Janka Pápayová: „Vyjadrovala som svoj názor, bola som za tú drzú." 

Ing. Slovka Mošková: „ Len také tie, že zdrhla celá trieda." 

Ing. Ivana Chovancová a Mgr. Igor Švingál: 

CH: „ Ja som bola slušné dievča." 

š: „Sa tu smeje, a le chodili fajčiť pred školu, zdrhala pred Prokajom." 

CH: „ No to keď už išiel po schodíkoch, sme sa rozutekali. mňa ale nikdy nechytil. " 

Ing. Radoslav Barcík: „Ja konkrétne nie, potrestaná bola skupina organizátorov. Museli si zbaliť všetky veci a 

oblečení šup pod sprchu. Vychovávatelia vtedy boli nad vecou." 

Mgr. Zuzana Vonkomerová: „Triedny telocvikár z toho nerobil drámu, iba čo nám trochu vstúpil do svedomia." 

Ing. Janka Pápayová: „Ja vždy iba pochválená (smiech) a tak ja som bola výborná študentka, len dejepis som 

tak nejako prežívala ." 

Ing. Slovka Mošková: „Nijaké tresty tam neboli." 

Ing. Ivana Chovancová a Mgr. Igor Švingál: 

CH: „Ďurčíková mi bola triedna, vstúpila mi do svedomia, keď ma videla fajčiť pri plote. No a na stužkovej ma 

spucovala za rapotavý prejav." 

Š: (smiech) „ No Prokaj za prezúvky trestal." 

5. Chceli by ste niečo odkázať svojmu stredoškolskému ja? 
Ing. Radoslav Barcík: „Asi nie, dobre bolo ako bolo." 

Mgr. Zuzana Vonkomerová: „ Ja som spokojná s týmto obdobím, rada spomínam na časy spontánnosti a 

humoru. Mrzí ma, že sme sa ešte od skončenia školy nestretli. " 

Ing. Janka Pápayová: „Keď je človek dieťa, neváži si všetko pekné, čo zažíva. Ma mrzí. že si nepamätám ten 

môj školský život, detské časy." 

Ing. Slovka Mošková: „Organizujem stretávky a tam mi bývalí spolužiaci ukazujú iný pohľad na školu, ako ju 

teraz vnímam ja. Zabudla som na veci. ktoré si pamätajú iní. Pani Ďurčíková dosť ovplyvnila to, že som tu. Stále 

ju uznávam ako kvalitného učiteľa . Celé štúdium si to moje ja užilo, aj keď v prváku mi učiteľ povedal. že žena 

nemôže vedieť rysovať. Potom po absolvovaní vysokej školy som tu začala učiť konštrukcie. " 

Ing. Ivana Chovancová a Mgr. Igor Švingál: 

š: „Čo? Jaj. Komu? (smiech) . Ku kolegyni: „ Mala si sa lepšie učiť! " 

CH: „ Pozri. aké mám ja kom-pe-ten-cie a aké ty." 

š: „To nevie ani vysloviť. " (smiech) 



KTORÝ PREDMET JE fAŽŠÍ? KTORÝ PREDMET JE ŤAŽŠÍ? 



V októbri 2018 Demos vyhlásil súťaž 

favoritov, aby pripravili praktickú 
časť svojho návrhu. 

Pán majster Kamenský, ktorý sa 
venuje výrobe schodíšť, so skupi
nou stolárov skicovali a neobvyklý 
nápad sklápacích schodov mal svoj 

úspech. Schody menších rozmerov 
vo výške 1,5 metra z brezovej 
preglejky umožňujú jednoduchý a 
bezpečný výstup na poschodovú 
posteľ. Schodisko je charakteris
tické jednoduchou montážou a 
jeho sklápaním sa získa viac prie
storu. Termín ukončenia súťaže sa 
blížil, preto s výrobou finišovali do 
posledného dňa. Velkou mo
tiváciou pre súťažiacich bola výhra 
za prvé miesto. Bol to výlet do 
Ostravy, centrály Demosu, spojený 
s prehliadkou vysokej pece Bolt 

Tower vo Vítkoviciach. 
Po vyhodnotení naši stolári 1. a 2. 

ročníka získali 1. miesto a už teraz 
sa tešia na zaslúžený výlet. 
Srdečne im blahoželáme. 

·•· 



V lone prírody školáci drevárskej stoja, 
batohy na pleciach a neistosť z boja. 
Lyžiarsky ich čaká, napäto sa trasú, 

nie zo strachu, lež z rýchleho plynutia času. 
Zakaždým k večeru Limba spevom ožíva, 
nikto ver sám na izbe smutno nerozjíma. 
Po večierke zas nasilu na izby ich ženú , 

zajtra lyžujete,majte myseľ otvorenú! 
Ráno sa pri stole všetci zas zídeme , 

dáme si raňajky, nech predsa vládzeme. 
Na kopci stojíme, výhľad sťa maľovaný, 

všetci sa cítime viac ako milovaní. 
Počasie vymodlené,končiare malebné, 

pre mladých lyžiarov všetko jak stvorené. 
Všetci sú spokojní, nikto tu nerepce, 

hory sú nádherné, v:z;d~chnú si dievčence. 
Aj ratrak sme s chlapcami otestovať boli , 
nikto nás nevidel vyliezať oknom-ao .tmY.. 
Aj keď čas nestojí, veľmi rýchlo plynie, 

spomienka na lyžiársky nikdy nezahynie. 
M. Kurucz 

Z lyžiarskeho sme si odniesli veľa zážitkov. Veľmi sa mi páčili spoločné večerné aktivity. Najviac sa mi 
páčila spoločná večerná guľovačka. Užívali sme si krásny večerný výhľad na svietiace hviezdy. 

Nezabudnem na súkromné úprimné rozhovory,diskotéky,hranie spoločenských hier a úžasné wellness. 
Bol to veľmi krásny čas, ktorý som si užila v perfektnom kolektíve mojich spolužiakov a profesorov. 

E. Dlhopolcová 

Slovo lyžiarsky by malo byť v synonymickom slovníku synonymom na zážitok. Nezáleží na tom, či dobrý 
alebo zlý.Je to zážitok, spojený z mnohých malých zážitkov, ktoré vznikli už len vďaka tomu, že sme 
boli ubytovaní na chate Limba.Limba ... och, miesto, kde sa rozpadá skoro všetko, na čo si spomenie-

te.Ale ani to nám nezabránilo vyťažiť z toho týždňa všetko, čo sa dalo. 
M. Vicianová 



Dážď. Takýmto počasím nás privítala Kremnica hneď v prvý deň. Báli sme sa, že nás bude sprevádzať 
celý týždeň, našťastie, mýlili sme sa. Ďalšou dobrou správou bola výborná zdatnosť kuchárok v ich 
remesle. Nemuseli sme sa báť, že budeme hladní. Počas výcviku sme získali nové priateľstvá a utužili si 
tie staré. Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tohto nezabudnuteľného týždňa, nabrať pár kíl a 

užiť si svoj prvý výhľad z lanovky. Ďakujem organizátorom. 
M. Brostlová 

Najväčšie prekvapenie samej seba bola prvá jazda lanovkou. Zistila som,že sa bojím výšok. Po pár 
jazdách som bola viac uvoľnenejšia a mohla som si užívať svah a jazdu.Po lyžiarskom mi ešte týždeň 

zostali modriny na nohách od lyžiarok v tvare súhvezdia. Veľmimichýbala rodina a Tomáš. 
S učiteľským dozorom som bola spokojná. Brala by som aj iných ľudí, ale moja partia bola super. 

Kuchyňa, učitelia, svah, lyže, izby, no na správaní a vzťahoch treba popracovať. 
L. Tschampová 

Náš lyžiarsky nezačínal práve najkrajšie kvôli zlému počasiu, ale my sme aj napriek tomu verili.že to bude 
náš najlepší spoločný týždeň. A aj bol. Celý týždeň nám potom svietilo slnko, takže náš lyžiarsky na Skalke 
vyzeral ako z filmu. Okrem zdokonaľovania sa v lyžovaní sme získali veľa nezabudnuteľných spomienok 
na chate Limba. Všetkých nás veľmi potešila aj návšteva našej triednej pani učiteľky Svíbovej.ktorá nám 
priniesla aj záviny, aby sme po večeroch nehladovali.Vďaka pestrému celodennému plánu ako bolo 
lyžovanie, pozeranie filmov nám týždeň ubehol rýchlo a už teraz závidím prvákom, že ich to ešte len 

čaká. 
M. Hôrčik 

/ 
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Víťazoslávne otvorím dvere školy s tým, že ma čaká poobedie zalia te 
slnkom. Miesto toho počujem dva hromy, nasledované lejakom ako v 
dažďovom pralese. V hlave mi vírili všetky možné nadávky, ktoré ma v tej 
chvíli napadli. Následne som si spomenul na slová svojho psychológa, ktorý 
povedal, že by som mal myslieť pozitívne. Už vtedy mi to znelo ako pekná 
kravina. Ale viete, psychológovia, to sú také „ tupelá", ktoré vám za 30 eur na 
hodinu odrecitujú celú knižku Som idealista. Nechcem nikoho uraziť, ale ja to 
robím pravidelne, a zadarmo a ani na to nepotrebujem titul. Pozitívne mysle
nie však nezabráni dažďu , aby som zmokol až do nitky. Vybral som teda 
učebnicu matematiky, ktorú som si práve v ten deň „zabudol doma" ako aj 
veľa iných vecí a rozbehol som sa. 

A ako si tak pozitívne bežím na zastávku, hneď stihnem šl iapnuť do najbližšej 
mláky. Ona to vlastne nebola mláka, ale Mariánska priekopa všetkých mlák. 
Členky mokré, celý som vlastne mokrý. Opäť nad svoju hlavu pozdvihnem 
učebnicu a bežím ďalej. 

Na zástavku aj tak, samozrejme, dobehnem mokrý ako myš a už v polovici 
behu som stratil pozitivitu a myslel si svoje. Na zastávke sa prederiem cez 
masu ľudí k jedinému voľnému miestu, ktoré som si všimol a rozmýšľam, či tú 

„ vodu, ktorá mi ločká v topánke, vylejem tu alebo niekde, kde nebude toľko 

ľudí. 

O chvíľu prišiel autobus. Nastúpil som a posadil sa na voľné miesto. Vedľa 

si sadol človek, teda skôr dievča, ktoré som spočiatku nejak neregistroval. 
Nebolo na nej nič zaujímavé. Bledá pokožka kontrastovala s čiernymi očami 

a havraními vlasmi. Chvíľu som sa na ňu pozeral, ale keď si môj pohľad 
všimla, radšej som sklopil zrak. Vyzerala, že chce niečo povedať a ja som sa 
jej chcel spýtať čo, ale bolo mi to divné. Znovu sa na mňa pozrela a ja som 
si pomyslel, že už by som mal niečo povedať. Autobus zastavil. Naberal som 
odvahu. Nadýchol som sa. 

„Mohol by si," zastavila moje myšlienkové pochody čím začať konver
záciu, „prepáč, ale„ „ " Pozrela sa na moju nohu, ktorá bola na jej ramienku 
na taške. Nohu som začervenaný pozdvihol. Ona sa poďakovala a následne 
s miernym úsmevom vystúpila. 

rnvm· 



Neboj sa spraviť prvý krok, niektorých ľudí stretneš v živote iba raz, no to, že si nič 
nespravil, ťa môže mrzieť celý život. 



-Pod detvianskou perinou-

Môj svet je ukrytý v strede Slovenska. Na mape 

možno nevýrazný, no predsa je tam. Pod Poľanou, 

Detvou nazývaný. Kedysi mesto bryndziarov, bačov, 

tradícií a folklóru.Tvoria ho každodenné, malé a mi

lované súčiastky, ktoré mi zabezpečujú kolobeh 

života. Bez nich by sa čas zastavil.Jednou je moje 

miesto oddychu. Miesto, kam chodí spávať malé ušaté 

klbko šťastia. Hlavne sa neutopiť v hebkých perinách. 

Miesto, kde sny dostávajú život. Na prácu mi od det

stva slúži môj kamarát, písací stôl. Má svoje jazvy, 

rany, otlaky po káve či fľaky od farieb. Zrodili sa tam 

mnohé kresby, skice, portréty, ale aj slohy, domáce 

úlohy a rôzne nepodarky. Veselé čarbanice. Na ňom 

škatuľa plná spomienok ukrýva v sebe usušeného 

sršňa, náhrdelník po prababičke, kamene a mušle z 

mora a mnohé ďalšie nezabudnuteľné dni. 

Raz je miestom, kde sa konali miniatúrne preteky 

hračkárskych áut. Raz miestom , kde umrela moja 

prvá muchožravá rastlinka. Nech odpočíva v 

pokoji. Je to aj smutné miesto. Bez narodeninovej 

oslavy už dvadsať rokov.Len muselo pozorovať, 

ako si každý rok večer oslávenec pečie tortu sám. 

Večerom sa miestnosť naplní šumom z televízie a 

občasným nervóznym zvukom obhrýzania si nech

tov. Obývačka je poobedím karanténnou zónou, 

kam „mami, prosím" nemá povolený vstup. Povo

lené je len pradenie mačky, televízna šou a úsmev 

kníh z police.Výhľad z balkóna, pripomínajúci 

čierno-žltú šachovnicu, poskladanú z okien, 

navodí pocit samozrejmosti. Vôňa pestrých jedál 

razom naplní malý byt. Pošteklí nošteky. Preberie 

spiace klbko šťastia. Zamňaučí. 

Môj svet je svetom jednoduchým, no jedinečným, 

pretože je len mojím. Pretože je len jedným, jediným. 



Ležiac na lúke, oslepená slnkom, túlam sa snívaním. Zavretými 

očami sa na svet dívam. Pokoj v duši prebúdzam, myšlienky potlačím. 

Len jednu v hlave ponechám, tú najkrajšiu, čo v sebe ukrývam. A tak 

už smelo volám do sveta, že hľadám cit, ktorý stratila som nevedno ako. 

Veď ja predsa hodná som, hodná byť učená láskou a nie bolesťou. Je to 

utópia? Moja nočná mora. Nauč ma znovu milovať, duša moja. Ukáž 

smer, ktorým hľadať mám, nech už prázdna ďalej nekráčam. Keby mi 

zas tak vánok niečie srdce našiel a do rúk mojich mi ho dal, snáď by city 

vo mne vzplanuli a staré rany scelili. Keby z hlbín mora na mňa zavolal, 

možno ozve sa rovnaká melódia. Keby pohľad svoj mi venoval, možno 

nájde vo mne niečo, čo on je sám. No nejeden už v rade stál, o moje 

srdce bojoval. Len ja stále neviem milovať, svoje city darovať. A tak 

ticho čakám na ten deň, keď budeme ja, ty a náš skromný sen. 



„ CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ DETÍ V LITERÁRNOM PREJAVE S TÉMOU OCHRANA PRED POŽIARMI OČAMI DETÍ 

„Ahoj," započula som ženský, pre mňa zatiaľ neznámy hlas. Otočila som sa a predo mnou stála mladá 

sympatická pani. Milým hlasom sa mi prihovorila : 

„Ja som teta Lucia, odkáž mamine, že by poobede mohla prísť na kávu." 

„Dobrý deň, odkážem jej to, ale už musím ísť," povedala som potichu a rýchlo utekala domov, pretože 

ma čakala mama s nedeľňajším obedom. Keď som prišla domov, povedala som mame, že som sa stretla 

s tetou Luckou a pozvala ju na kávu. Asi o dve hodiny ma mamina zobra la so sebou na návštevu. 

Keď sme prišli na miesto, poslali ma do detskej izby. Spoznala som sa s deťmi tety Lucie, Lukášom a 

Jankou. Začali sme sa spolu hrať a bolo nám veľmi dobre. 

Ako čas plynul, dni, mesiace aj roky ubiehali, stále viac a viac som sa stretávala s touto milou rod

inkou. Keďže Janka chodila so mnou do školy, stretávali sme sa každý deň. Každý deň ráno som ju čakala 

pred domom a chodili sme spolu na autobusovú zastávku. Poobede po škole som ju vždy počkala a 

chodili sme sa spolu hrávať k nim domov. Skoro každý deň sme boli spolu a čím sme boli staršie, tým viac 

sme sa mali rady. 

Prešlo pár rokov a Janka už odchádzala zo školy, išla na strednú. Bola som veľmi rada , pretože išla štu

dovať na školu, ktorá bola v našom meste, a tak som vedela, že sa budeme stále stretávať. Spomínam 

si, že som s jej rodičmi veľmi dobre vychádzala. Boli sme ako sestry. Jednu noc spala ona u mňa a d ruhú 

ja u nej. Boli sme vlastne neustále spolu, až do toho dňa. 

Bol to podvečer jesenného dňa. Teta Lucia pripravovala večeru a my sme sa s Ja nkou rozprávali a 

smiali. Janka mi povedala, že ide do obývačky vypnúť televízor. Postavila sa a v tom prišla neopísateľne 

silná rana. Ako keby niečo spadlo. Poobzerali sme sa naokolo, no n ič nebolo na zemi. 

„Všetci na zem," zakričal Jankin ocino. Nevedeli sme, čo sa deje, a preto sme si rýchlo ľahl i. On 

pozhasínal svetlá a upozornil nás na to, aby sme boli potichu. Prešlo asi 1 O minút, no pre mňa to bola 

večnosť. Doteraz si pamätám, ako všetci ležíme na podlahe v kuchyni, všade je tma a psy vonku brešú 

ako o život. Jankin ocino zrazu potichu povedal, že máme ísť do izby, ale nezapínať svetlo. Pýtali sme sa, 

čo sa stalo, no nechcel nám nič povedať. Asi o hodinu sme zapli svetlá a išli sa pozrieť, čo sa vlastne 

stalo. V kuchyni bola diera v okne aj v stene a v nej náboj. Niekto strie ľal. Obe vystrašené sme rýc hlo išli 

do izby. Teta Lucia zavolala políciu a nám povedala, aby sme išli spať. Samozrejme, že sa to nedalo. 

Ráno som išla domov a moji rodičia už o všetkom vedeli, takže som už nemohla ísť k Janke spať . Oni 

sa o mňa báli. My s Jankou sme ale aj tak trávili spolu veľa času a keďže sme bývali mimo mesta, p ríroda 

nám bola blízka. 
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Cez leto sme chodili vonku, kúpali sa v potokoch. Zima bola, samozrejme, o snehu, zamrznutýc h 

jazerách a korču ľovaní sa na nich. Janka bola na strednej tretiačka a ja som akurát nastúpila na 

strednú školu. Keďže som sa nevedela rozhodnúť, pýtala som sa každého na jeho názor. Aj ona mi 

poradila Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene. A tak som začala chodiť na odbor Ochrana 

osôb a majetku pred požiarom. V sobotu som bola ešte s Jankou, pretože mala ísť na týždeň na 

lyžiarsky. Večer sme si zavolali a popriali dobrú noc. 

Na druhý deň ráno ma zobudil vyzváňajúci telefón. Volala Janka. Nestihla som jej zdvihnúť a keď 

som volala späť, bola nedostupná. Bolo to zvláštne, volala mi ráno o 4:30 a potom si vypla telefón. 

No nevenovala som tomu až takú pozornosť. Ako každé ráno som si išla do kuchyne uvariť čaj. Mama 

bola nejaká čudná a hneď som sa jej opýtala, čo sa deje. Povedala mi, aby som sa išla pozrieť 

vonku. Pri pohľade z okna som sa zhrozila. Pred domom mojej susedy stáli dve hasičské autá. Hneď 

som volala Janke, ktorá mi povedala, čo sa stalo. 

„Večer som spala vo svojej izbe. Na chodbe pred mojou izbou spal môj pes Harry. Celá noc b ola 

zvláštna. Na Harrym som videla, že je nervózny, pretože sa stále otáčal, vrčal a nevedel zaspať. Asi 

o nejakej druhej nad ránom začal veľmi brechať a keďže som bola zvyknutá, že mama ho chodí 

venčiť, nevstávala som z postele. Keď Harry neprestával brechať, išla som za mamou. Zobudila som 

ju a vyšli sme vonku. Ten pohľad bol strašný, celú strechu pohltili p lamene a žiara s dymom sa rútili 

dolinou. Hneď sme utekali zobudiť otca a brata, ktorí spali blízko horiacej časti domu. V otcovej izbe 

už bol značne hustý dym. Hneď nato sme volali hasičov. Hasiči p rišli do niekoľkých minút, no mne to 

pripadalo ako večnosť. Mama plakala, otec ju utešoval a mne sa tlačili slzy do očí p ri pohľade na 

horiaci dom. Všetko bolo preč za pár m inút. To, čo nezničil oheň, následne zničila voda. Bolo to 

naozaj hrozné. Nevedeli sme, čo sa stalo a ako je možné, že d om zhorel. Do rána sme boli v prízemí 

v jednej izbe, pretože sme museli každú hodinu hasiť tlejúce zvyšky stavby. Keď začalo svitať, išla som 

sa pozrieť do domu na prvé poschodie. Voda mi bola po členky a všade bol dym. Okná nemali 

sklenenú výplň a všade bola zima. Všetky moje veci boli buď mokré alebo špinavé," roztraseným 

hlasom hovorila. 

Nevedela som, ako ju utešiť, ako jej povedať, že všetko bude zase fajn. Nechápala som, čo sa 

stalo a hneď som sa jej pýtala, prečo začalo horieť. Nevedela mi odpovedať, pretože čakali na vy

jadrenie hasičov. 

Na druhý deň prišiel vyšetrovateľ príčin požiaru a oznámil im, že dom niekto podpálil. Zrazu sa 

všetko zmenilo a v ich životoch začal prevládať strach. Báli sa večer chodiť von, stále sledovali okolie 

a premýšľali, kto by mohol niečo také urobiť. Toto obdobie ich života bolo veľmi ťažké a nikdy naň 

nezabudnú. Všetko sa vyšetrilo a oni museli ísť ďalej . 

Dnes má už dom novú strechu a na izbách sa tiež pracuje. Teta Lucia je silná žena a aj keď ju niečo 

takéto stretlo, snaží sa všetko zvládať. Dom bude za chvíľku taký, ako predtým. 
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A j keď žijeme v 2 1. s t o roč í , t á t o téma je st ále pre istýc h ľud í t abu. Ale 

prečo . V minul os ti t omu tak nebolo . V rôznych kmeňoc h a ku ltú rac h sa 

t e t ovanie p ovažova lo za zna k dosp ie va nia alebo ako is t á chara kt eristika 

č loveka. Na príkl a d v ha vajských kmeňoc h veri li na reinkar náciu . V m lado

sti si ľud i a na t e lo necha li vy te tova ť zv iera , do kt oréh o sa ma li po smrt i 

p rev t eliť. A le späť k dnešku. Mno h o ľudí má z t e t ovan ia st rac h. Z bo les t i 

a lebo z to ho, že časom t o n emusí vyzera ť p ekne. 

Preto som sa rozhodol vyspovedať tatérov z tetovacieho a piercingového 

štúdia Black Oregon . 

Ako ste sa stali tatérkou, mali ste to v pláne alebo to bolo chvíľkové rozhodnutie? 

Mimo: Ja som to o bd ivovala a neskoršie som sa na to a j dala. A le v tej d obe o tom 

b o lo málo na interne te. Inšpirova l ma hla vne kole g a a nie le n mňa, bolo nás v iac . 

Robko: (zarazene mlčí). 

Prekvapil vás už niekedy zákazník nejakou bizarnou požiadavkou? 

Mim o : Mňa á no, ale nakoniec som to netetova la . Pavuč i n a na zadok. 

Robko: Te to va nie pod odtrhnutý necht. 



Stalo sa vám už niekedy, že zákazník utiekol skôr, než ste ho začali tetovať? 

Mimo: Mne utiekol počas tetovania. 

Robko: Áno, stalo sa. 

Čo je podľa vás ako profesionála dôležité ? 

Robko: Rádio Regína. (smiech) 

Mimo: Hygiena, sústredenosť, práca, práca, práca a pokora . 

čím by ste uistili ľudí, ktorí by si aj tetovanie dali, ale majú strach z bolesti ? 

Mimo: že to nebolí, až keď platia. (smiech) 

Ako sa stotožňujete s pohľadom ľudí, ktorí odsudzujú tetovania ? 

Mimo: Je to ich názor, ich vec. Nie každému sa páč i tetovanie, ale už je d oba, 

keď má každý aspoň maličké te tovanie. Takže si nakoniec v domove dôchod

cov všetci budeme ukazovať svoje skvosty . 

Čo pre vás tetovanie znamená ? 

Mimo: Pre mňa je to umenie, spoznávanie kože ľudí, ako to celé prebieha , 

príprava, proces a hojenie. Stá le sa učím , objavujem spoznávam tak, ako pri 

všetkom, čo človek rád robí. 

V prípade záujmu alebo ďalších otázok môžete kontaktovať personál štúdi a 

Black Dragon na čísle 0915 269 874. 



Barovňa, čarovňa 

Kultúra čaju siaha do hlbokej histórie. 

avšak nie v Európe, ale v Ázii. C i eľom 

Barovne v Banskej Bystrici je ponú k nuť 

vám kus j ej bohatstva. S čajom pracujú 

už 18 rokov v tradičnej Čajovni. 

Barovňa vznikla . aby ľuďom priamo na Námestí SNP. v srdci Bystrice. umožnila 

ochutnať tie najrôznejšie čaje v najvyššej čerstvosti a kvalite. 

Záhrada- Centrum nezávislej kultúry 

Toto priateľské miesto otvára náruč každému, kto si rád dopraje 

kvalitnú kávu a umelecký zážitok. Záhrada je priestor, kde sa slbodne 

tvorí a pohodlne rela xu je. Nájdete ju na Námestí SNP 16 v Banskej 

Bystrici. 



Mechanický pomaranč 
<'"R...~) 

Kniha vydaná v roku 1962 bola známa ako jedna z mnohých kontroverzných 

literárnych počinov v tej dobe. Napísal ju Anthony Burgess. Je plná čierneho 

humoru a protagonisti, po našom chuligáni, medzi sebou rozprávajú zvláštnym 

slangom zvaným Nadsat. O čom teda kniha je? 

Dej nás zavedie do Londýna k mladému výtržníkovi a násilníkovi Alexovi a 

jeho parte. Potulujú sa nocou, opíjajú sa, bijú ľudí, znásilňujú ženy, kradnú a 

poškodzujú verejný majetok. 

Spočiatku sa môže kniha zdať ako nie veľmi vábne čítanie. Takže prečo by ste si 

túto knihu mali prečítať ? 

Hneď na úvod opisy. Z povinného čítania, ktoré dostávame na slovenčine, 

vieme, že niektoré staršie knihy majú opisy ako z kuchárskej knihy. Vieme z 

nich, kolko kilo prachu je na rímse, aké odtiene hádžu staré ošarpané steny, 

poprípade poznáme každú vrásku na tvári starca či starenky. V prípade Me

chanického pomaranča to tak nie je. Autor cez Alexa popisuje udalosti veľmi 

krátko a výstižne. Čiže dáva skôr priestor priamej reči či myšlienkovým 

pochodom mladého Alexa, čo je originálne. 

Druhým dôvodom je to, že sa autor s nami hrá. Aj keď Alexa popísal ako nie 

veľmi milého človeka, ba dokonca až krutého, v scéne okradnutia starej pani 

vám ho príde celkom ľúto, pretože ho v zapätí začne asi 70-ročná pani biť 

vychádzkovou palicou. A v knihe je mnoho podobných situácií. Podarí sa 

spoločnosti naprogramovanými liečebnými metódami urobiť z neho zdravého a 

rozumného človeka? Možno odhalíte aj súvislosti so zvláštnym názvom 

románu. 

Aj keď je kniha vydaním stará, rozhodne predbehla dobu, v ktorej bola 

napísaná. A preto si myslím, že mnohých dnešných mladých by mohla osloviť a 

pobaviť. 



Keď sa dozvie~. že o dva roky odchádza 
zo školy pani Durčíková a pán Prokaj 

*Meškám 5-krát za sebou lebo 
sa mi nechce vstať z postele* 
Ja: Dobrý, prepáčte že meškám ... 

Učitel: Píšem vám chýbanie. 

Ja: 



-, 
AB ITE 

* na angličtine * 

Ž: Prepáčte, že meškáme, električke sa pokazili kole sá . 

ŽI: Ja by som v živote v škole nepil! 

U: No vidíte! Vy ste taký vzorný! 

Ž2: Ani ja! Ani na intráku! Možno raz ... dvakrát. .. hmm . 

U: Intenzívne študujete everyday. 

Ž: Pani profesorka, vy ste taká maličká! 

Ja som pri vás ešte takto nestál! 

Ž: Pani profesorka, on nie je sprostý, on je l en alternatívne 

inteligentný. 

Ž : To si striha la ručne? 

U: Kto neskoro chodí, blízko býva . 

Ž: Mne majster povedal že som jeho pravá ruka! 

U: Ktorú pou žíva na . . . ? 

Ž: Noooo ... to neviem, a le hlavne, že som mal jednotku . 

U: Sedíš tu ako farba a nesp ravíš nič . 

• 



Zaoberáme sa výrobou a montážou 
drevodomov, striech, drevených 
fasád, terás, záhradného programu, 

ale aj rekonštrukciami. 

Hlavné zameranie nasej firmy je 
stavebná činnosť ,pokládka zámkovej 
dlažby, vystavba/ montaž plotov, iné 

interiérové a exteriérové práce. 

Naša firma sa zaoberá výrobou 
výrobkov z dreva, nábytku a 
nábytkových komponentov. 

HEM MA SK s . r . o. Bývanie tretieho tisícročia ... 

Radoslav Ďurac 
konateľ 

a 
HEMMA SK 

A 
Flexmont, s.r.o 

www.flefmonl.sk 
slovak.flexmont@gmail.com 

HEMMA SK s.r.o. 
Budovateľská 501/10 
962 01 Zvolenská Slatina 

e-mai l: info@hemmask.sk 
web: www.hemmask.sk 

Martin Marušinec 
0911400490 

• Pokládka zámkovej d lažby 
• Výstavba a montáž p lo tov 
• Drevené terasy 
• Exteriérové p ráce 

l)Flexmont 

Luka Masív 
Katarína Očenášová 

~v~ 
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LUKA 

MASIV 

Adresa: Kriváň 590. 96204 Kriváň 

E-mail: lukamasiv@gmail.com 
Telefón: 045 5469 101 
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