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Srdce európskej politiky 

Striebro za pomoc 

Doba elektronická 

Nie je to o drogách 

Dobrý účet 



 

 ÚPLNÁ NOVINKA-ČERSTVÉ GOFRY 
 

Využite voľný čas v príjemnom    
nefajčiarskom prostredí. 

 
ŠTUDENTOM PONÚKAME 

 VERNOSTNÉ KARTY 
NA NÁPOJE 

 
Kartu študent dostane  

po predložení študentského  
preukazu.  



Týždeň 
s hasičmi 

Denis Sopko 
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T 
ento školský rok začal pre mňa úplne 
inak ako tie minulé. Kým v minulosti 
som naplno zarezával v školských lavi-

ciach, tento rok som úvod školského roka 
strávil v Povaţskej Bystrici a v Bratislave.  
 Zúčastnil som sa totiţ jednej 
z najväčších slovenských hasičských súťaţí, 
Ďurďovského  výstreku, a následne aj Maj-
strovstiev Slovenska profesionálnych hasičov 
v Bratislave. Nie však ako divák, ale dobro-
voľník. Nikdy by som sa ich nezúčastnil bez 
stránky dobrovolnihasici.sk, ktorá uţ niekoľ-
ko rokov vytvára ţivé prenosy zo súťaţí po ce-
lom Slovensku. Prvou zastávkou na našom 
celotýţdennom výlete bola dedinka Ďurďové 
neďaleko Povaţskej Bystrice. V obci Ďurďové 
sa kaţdoročne koná finále slovensko-
moravskej hasičskej ligy. Ani tento rok tomu 
nebolo inak.   

Stodvadsať tímov z celého Slovenska 
a Česka boli hlavným lákadlom tejto súťaţe. 
Veď kto by nechcel vidieť tímy ako Zbora, 
Podhorie, Stupné či Podvysoká, ktoré patria 
dlhodobo medzi uţšiu špičku na Slovensku? 
V Ďurďovom sme strávili pribliţne pätnásť 

hodín a mojou úlo-
hou bolo okrem za-
pisovania výsledkov aj predávanie v stánku. 

Po súťaţi v Ďurďovom sme sa vybrali 
do hlavného mesta Slovenskej republiky, kde 
sa konali Majstrovstvá Slovenska profesionál-
nych hasičov. Celá súťaţ bola rozdelená do 
troch dní, od pondelka aţ do stredy, kedy tí-
my postupne absolvovali sto metrov 
s prekáţkami, poţiarny útok, štafetu a výstup 
do štvrtého poschodia cvičnej veţe. Súťaţ vy-
vrcholila práve výstupom na veţu, ktorý sa 
konal v krásnom prostredí Tyršovho nábreţia 
pri Dunaji. Nakoniec sa z celkového triumfu 
tešili profesionáli z Popradu. 

Napriek tomu, ţe som strávil týţdeň na 
hasičských súťaţiach, nemôţem povedať, ţe 
som si ich stopercentne uţil. Zistil som, ţe ro-
biť ţivý prenos, strihať videá či natáčať zabe-
rie naozaj celý deň a v podstate tieţ vidíte sú-
ťaţ len cez obrazovku. Teraz uţ viem, čo taký 
ţivý prenos obnáša a od koľkých faktorov je-
ho kvalita závisí. Za tento týţdeň som sa toho 
naozaj veľa naučil, a uţ sa teším, kedy budem 
môcť takúto skúsenosť opäť absolvovať.  
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04 Gymoš 

Od tohto školského roka prechádza Spojená škola  

Juraja Henischa na elektronickú triednu knihu.      

Vedenie školy je presvedčené, že učiteľom 

uľahčí prácu a prinesie väčší 

prehľad o pohybe žiakov Doba elektronická 

>ROZHOVOR< 

V prvom rade chceli uľahčiť hendikepovaným ľuďom pohyb             

v náročnom teréne. Funkčný prototyp        

invalidného vozíka však bodoval aj    

na súťaži v Košiciach 

>POHĽAD SPÄŤ< 

Striebro za pomoc 



 

Akou známkou hodnotíte novú  

digitálnu triednu knihu? 

„Kto zaviedol sonet do slovenskej literatúry?“ 
„Do slovenskej literatúry ho zaviedol Hviezdoslavov Kubín.“ 
 
Druhák Andrej Benka sa pohotovo zorientoval v dejinách slovenskej literatúry. 

 PERLA DUCHA 
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PRIESKUMNÍK 

 
 
 

Elena Friedrichová, zástupkyňa riaditeľa školy      
pre teoretické vyučovanie.  

 

Odpovedalo 18 učiteľov školy 

Number 1! 
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Š 
icko začalo na fejsbuku, 

kec naš osobni časopiso-

vi kamarat Paťo Herman zos 

Televiziji Markiza poprosil 

šickich svojich kamaratoch, 

či bi nemohľi prisc do Koši-

coch pret Tesko a za svojo  

das pejc evra kupic dajake 

potravini pre rodzinu Leu-

kaňičovich, co ňema peňe-

ţoch na rozdavaňe. Mojo 

kamaraci zos novinkoch ňe-

vahaľi aňi sekundu a takoj 

ucekaľico do Košicoch, bo še 

baľi, ţe vof najbľiši pjatek uš 

totich pejc evra mac ňebudu 

aňi oňi. Šicko še podarilo, 

nakupiľi pulni košik, co spo-

sobilo, ţe ňemaľi najbliši 

pjatek. 

A  prišľi peršaci. 

Prisaham, ţe ich 

je das tišic a šicke ňe-

normalňe fotogenic-

ke, co še prejavilo ta-

koj druhi dzeň, kec še 

maľi focic na preuka-

zi. Kaţdi rok pridze 

peršak, slušňe še pos-

tavi ku sceňe a ňecha 

sebe zrobic normalnu 

fotku, aľe tote nove 

ňe! „Tu me sfoce zos 

boku, bo sebe robim 

novi katalok  ješeň-

ţima 2017 a zos 

predu uš mam das 

tristo fotkoch pri fon-

taňe!― Našľi še do-

konca i take, co pi-

somňe ţjadaľi školu, 

ţebi na preukaze 

mohľi mac selfi zos 

prezufkami vof šatňi, 

bo im mama ňeveri, 

ţe sebe ich kupili. 
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Piťo 

C i pana, do pana, aňi 

som še ňenazdal a novi 

školski rok je tu zaš. A jak še 

patri, trebo ho začac dajaku 

paradnu poradu, ţebe sebe 

našo učiteľ nemišľeľi, ţe to 

budze prechacka ruţovu za-

hradu. Najskorej im pove-

dzeľi, ţe treba totich ţja-

koch učic, co ňikto zos ňich 

ňečekal aňi vof totim naj-

horšim snu. Potom im po-

vedzeľi, ţe ich treba učic to-

ten predmet, co maju učic, a 

ňe choc co, co vivolalo vof 

radoch našich učiteľoch ňe-

normalnu paniku. Ešči ščes-

ce, ţe mame na chodbe ak-

varijum a mohľi še takoj po 

poradze schladzic! 

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE 
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P riznam še, ţe ňepoz-

nam krajši pocit, jak 

otvoreňe noveho škol-

skeho roka vof našej 

prekrasnej športovej ha-

le. Uš ot skorich ranich 

hodzinoch pret halu pos-

tavaju ňekoňečne mnos-

tva ňedočkavich študen-

toch, ktorim uš tote 

otrasne prazdnini pulne 

horucich otravnich nud-

nich dňoch na prepulňe-

nich kupaľiskoch abo 

plaţach dadzi pri mori, 

dze treba otravňe cesto-

vac das tricec dňoch, ňe-

normalňe lezu na nervi a 

uš še ňeznaju dočkac 

vstupnich testoch. 

V of polufke septembra 

zaš Slňečni majer na 

dva dňi oţil prichodom no-

vich peršakoch. Čekala ich 

toťiš kaţdoročna slavnostna 

imatrikulacia. Dvojdňovi 

program mal teho roku po-

ttitul Kec chceš bic macher, 

mušiš vipic napoj odvahi. A 

kucharki na Majeru sebe 

dali na totim napoju špec-

jalňe zaleţac. Zos prisňe 

tajnich zdrojoch še mi po-

darilo ziscic, ţe na jeho pri-

pravu pouţiľi staru receptu-

ru zos archivu  Zborovske-

ho hradu. Moţem vam ľem 

prezradzic, ţe jeho zakla-

dom bula voda, co zos ňu 

na Majeru umivaju koňe. 

M ojo štvartacke ka-

moši zos novinkoch 

še spolu zos svojima spo-

luţjakami vof polufke sep-

tembra zučastňiľi tradič-

neho experimentu na 

štvartakoch gimnazistoch 

zos kricim nazvom psicho-

socjalni vicvik. Jeho ulohu 

je ňenapadňe štvartakom 

naznačic, ţe ich smele pla-

ni bic vof buducnosci do-

chtorami, pravňikami abo 

ajtičkarami su trochu pre-

hnane aco najskorej bi še 

maľi zmjeriť zos tim, ţe 

budu dokladačami, po-

kladňikami abo pomocni-

mi pracovnimi silami. Gi-

mošakoch ňeviňimajuc. 
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A  zaš nastal na 

škole štvartacki 

stuškovi ošjaľ. Jak bi-

va dobrim zvikom, uš 

od polufki septembra, 

choc je stuškova často 

aš na koncu novem-

bra, maju štvartaci ňe-

normalňe silnu potre-

bu nacvičovac uvodni 

taňec, program, naj-

čerňejšu kroniku a eš-

či veľo dalšich ňevih-

nutnich obradoch, bes 

ktorich bi še, podľa 

ňich, moţe i zemeguľa 

prestala krucic. A to 

ňespominam unos tr-

jednej kňihi, ktori mu-

ši bic minimalňe na 

urovňi petnastej časťi 

Richlo i zbesilo, pri-

čom dufaju, ţe budu 

za ňeho nominovani 

minimalňe na Oskara. 

Ľem bi me zajimalo, 

co ukradnu teho roku, 

kec uš ňesu normalne 

trjedne kňihi. Asi da-

jaki tablet abo mobil. 

To budze srandi, kec 

to za školu potpaľa. A 

je určiťe iba nahoda, 

ţe najľepše napadi, 

ktore mušu okamţiťe 

zreaľizovac, pricha-

dzaju počas chemiji, 

bijoli abo slovenčini.   

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE 



S 
kate park patrí v súčasnosti medzi 
Bardejovčanmi k najviac diskutova-
ným a zároveň najviac kritizovaným 
témam. Kým mnohí toto miesto hod-

notia kladne, a jeho vybudovanie si pochvaľu-
jú, nájdu sa aj takí, ktorí mnohokrát označujú 
skate park za centrum drog v Bardejove. 
„Deti dobre chápu, ţe mesto či 
spoločnosť o nich záujem ne-
má. Snaţíme sa, aby to odtiaľ-
to vymizlo, no nie je to jedno-
duché a nemôţeme tu byť 
dvadsaťštyri hodín denne. Časť 
spoločnosti bude stále tvrdiť, ţe je to miesto, 
kde sú iba drogy, no nech sa prídu sami pre-
svedčiť, ako to tu v skutočnosti je a potom 
môţu tento skate park hodnotiť. Spomeniem 
len, ţe na budove základnej školy, v areáli 
ktorej sídlime, rôzni vagabundi rozbíjali ok-
ná. Odkedy sme tu, nič také sa nedeje,― odka-
zuje kritikom Marek. 

Na popularite tomuto miestu nepridali 
ani fotografie zverejnené na jednej 
z bardejovských stránok, ktorá uverejnila prí-
spevok, v ktorom kritizovala neporiadok 
v areáli skate parku. „Fotky, ktoré boli na fa-
cebookovej stránke, nepoukazujú na reálny 
obraz skate parku. Tieto snímky boli vytvore-

né v deň súťaţe, kedy je pocho-
piteľné, ţe určitý neporiadok 
vznikol. Akcia musela byť pre-
rušená pre dáţď, preto tam od-
padky zostali, no na ďalší deň 
sme všetko poupratovali,― rea-

guje na očierňujúce obrázky.  
Napriek tomu, ţe je tento areál spájaný 

aj s takýmito nie veľmi potešujúcimi vecami, 
treba jedným dychom dodať, ţe v ňom mo-
mentálne trénuje pribliţne dvadsať mladých 
nádejných bardejovských skateboardistov. Ak 
si uvedomíme, ţe skateboarding je 
v súčasnosti uţ olympijským športom, aj tí 

AKTUÁLNE 

08 Gymoš 

„ Za dva roky sme z miesta, kde nič nebolo, vybudovali miesto, 
kde mladí ľudia môžu rozvíjať svoje nadanie, či už 
v skateboardingu alebo maľovaní grafitov,“ hovorí 
o bardejovskom skateparku Marek Sabol, predseda občianskeho 
združenia Skate Crew Bardejov 

Denis Sopko 

„Deti dobre chápu, že 

mesto či spoločnosť 

o nich záujem nemá.“ 

Nie je to  
o drogách 

-> Skatepark bezpochyby 

ponúkol mladým ľuďom z 

Bardejova ďalšiu moţnosť 

športového vyţitia. 

/foto: Denis Sopko/ 

-> Podľa Mareka Sabola, odkedy 

sú v areáli základnej školy, ţiadne 

okno nebolo rozbité  



najväčší kritici musia takúto aktivitu v meste 
privítať.  

Najväčším talentom bardejovskej skate 
crew je podľa slov Mareka Sa-
bola štrnásťročný Peter Šitár. 
„Bardejov mal oveľa viac mla-
dých talentovaných jazdcov, no 
pri prechode na strednú školu 
si našli iné záujmy. Je škoda, ţe 
svoj talent nedokázali plnohod-
notne vyuţiť.―  Práve bardejov-
ský klub patrí medzi štyri oficiálne skate tímy 
na Slovensku. Okrem Bardejova sú ďalšími 
klubmi Košice, Šurany a Bratislava. „Na Slo-
vensku konečne vznikol zväz skateboardingu, 
ktorý je však v podstate iba podsekciou slo-
venského rýchlokorčuliarskeho zväzu. Zatiaľ 
však tento zväz nezorganizoval ani jednu sú-
ťaţ, čiţe sa kluby na Slovensku môţu medzi 
sebou porovnávať iba na neoficiálnych súťa-
ţiach,― hľadá problémy slovenského skatebo-
ardingu. Vznik oficiálneho slovenského zväzu 
je určite dobrým začiatok pre ďalší rozvoj 
tohto športu. O vzrastajúcej popularite svedčí 
aj spomínaný fakt, ţe od roku 2020 bude ska-
teboarding oficiálnym olympijským športom. 
Premiéra tohto novo pridaného športu bude 
na letnej olympiáde v japonskom Tokiu. Keď-
ţe na Slovensku v súčasnosti pôsobia iba štyri 
oficálne kluby, i keď neoficiálnych je oveľa 

viac, je veľká šanca, ţe by aj niektorý 
z talentovaných Bardejovčanov mohol mať 
šancu bojovať o olympijskú miestenku. A to 

uţ by bola pre mesto slušná re-
klama.  
 Aj keď bardejovský skate 
park ešte nie je stopercentne 
vybavený, na prípravu mladých 
talentov postačuje. „V našom 
skate parku jazdci najčastejšie 
vyuţívajú šikmú debnu, 360-

tku či rádius, kde sa dajú predvádzať rôzne 
triky. Najnovšie k nim pribudlo učko, ktoré je 
veľmi populárne a umoţňuje veľmi efektné 
skoky. Škoda len, ţe stále chýba prekáţka na-
zývaná bazén, či pouličná časť, kde by skejteri 
získali väčšiu obratnosť,― hodnotí vybavenie 
areálu Marek.  

 

AKTUÁLNE AKTUÁLNE 

Najväčším talentom 

bardejovskej skate 

crew je Peter Šitár. 

-> Základom najmladšieho          

olympijského športu skateboardingu 

sú triky na rôznych prekáţkach. 

-> Najnovšie do parku pribudla u-rampa, 

ktorá umoţňuje veľmi efektné skoky. Gymoš 09 

/foto: Denis Sopko/ 

/foto: Marek Sabol/ 

/foto: Denis Sopko/ 

-> Predseda občianskeho zdruţenia 

Skate Crew Bardejov Marek Sabol by 

privítal väčšiu podporu zo strany mesta.  



V 
 marci tohto roku sa ţiaci našej ško-
ly po prvýkrát zapojili do súťaţe 
tvorivosti Strojár inovátor, ktorú 
organizuje Technická univerzita 

v Košiciach a  do ktorej sa so svojimi prácami 
zapájajú študenti stredných škôl. V tomto 
ročníku súťaţe bolo zapojených dvadsaťdva 
študentských prác. Spojenú školu Juraja He-
nischa reprezentovali tretiaci Tomáš Huda-
čin a Rastislav Varjan a štvrták Tomáš Bal-
šay. „Všetky práce boli veľmi kvalitné a bolo 
na nich vidno aj, ţe sú finančné náročné,― 
hodnotí súťaţiace projekty Tomáš.  

Študenti školy prezentovali funkčný 
prototyp invalidného vozíka. „Je to taký typ 
vozíka, ktorý okrem tradičného vyuţitia 
umoţňuje pohyb v teréne na miesta, kde beţ-
ný invalidný vozík nemá prístup," pokračuje. 

Na prihlásenie do súťaţe bolo potreb-
ne vytvoriť aj písomnú prácu, ktorú bolo tre-
ba zaregistrovať začiatkom marca a mala mať 
rozsah dvadsať strán, z ktorých polovicu 
tvorili prílohy. 

Príprava na súťaţ pozostáva-
la najmä z prípravy prezentácie 
projektu na obhajobu pred komisiou 
a prebiehala na praxi za pomoci 
majstra odborného výcviku Lukáša 
Roguľu. Ten ţiakov do súťaţe pri-
hlásil prostredníctvom internetu na 
stránke súťaţe. „Naša práca, funk-

čný prototyp invalidného vozíka do terénu, je 
vlastne výsledkom prace niekoľkoročného 
úsilia, pričom terajší študenti vlastne len po-
kračovali v práci minuloročných štvrtákov," 
pribliţuje Roguľa 
súťaţný projekt, 
ktorý uţ pred rokom 
dosiahol výrazný 
úspech, keď na 
krajskom kole Stre-
doškolskej odbornej 
činnosti získal druhé 
miesto. Od tej doby 
vozík na základe 
konzultácii s ľuďmi, 
ktorí sú na 
invalid-

POHĽAD SPÄŤ 

V prvom rade chceli uľahčiť hendikepovaným ľuďom pohyb v 

náročnom teréne. Funkčný prototyp invalidného vozíka však 

bodoval aj na súťaži v Košiciach 

Veronika Dinisová 

Striebro  

za pomoc 
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/foto: Lukáš Roguľa/  

/foto: Lukáš Roguľa/  



ný vozík odkázaní, prešiel niekoľkými zmena-
mi, upravila sa napríklad zdvíhacia plošina 
a vylepšili sa brzdy.  

Na samotnej súťaţi 22. marca jednotli-
vé tímy dostali poradové číslo 
a kaţdý sa presunul k svojmu 
stolu, pri ktorom uţ na nich 
čakala ukáţku ich práce. Keďţe 
práca našich študentov bola 
pomerne veľká, vozík bol od-
stavený vonku a odborná poro-
ta zloţená z učiteľov vysokej školy sa naň mu-
sela ísť pozrieť počas prestávky. Na obhajobu 
práce mali študenti desať minút. Po obhajobe 
porota kládla otázky. „Najviac ich zaujímala 
hmotnosť vozíka a výkon jeho motora. Pred 
prezentáciou som mal veľký stres, ale keď 
som videl, ako všetkých okolo náš model zau-
jal, stres opadol. Myslím si, ţe sme mali origi-
nálny projekt, ale musím priznať, ţe najviac 

ma zaujal víťazný stroj, ktorý skúma, akú vá-
hu udrţí magnet," zhodnotí priebeh prezentá-
cie Tomáš. 

Celkovo bolo udelených päť cien, z to-
ho tri hlavné a dve internetové. Naši študenti 
sa umiestnili na druhom mieste a z cien ich 
najviac prekvapila finančná hotovosť 600€ 

pre školu a 200€ pre nich. Majster Roguľa 
bol s umiestnením spokojný, no vidí aj prie-
stor na zlepšenie: „Ja som z umiestnením 

spokojný, aj keď ma samozrej-
me trošku mrzí, ţe nás niekto 
predbehol. Beriem to však ako 
motiváciu do ďalších rokov.― 
 Úspech na súťaţi oceňuje 
aj riaditeľ školy Peter Dulen-
čin: „Mne osobne sa naša práca 

páčila z toho dôvodu, ţe dáva druhý rozmer 
pohybu týmto hendikepovaným ľuďom. In-
špiráciou bolo aj to, ţe na našej škole študo-
vali a študujú študenti, ktorí sú na invalidný 
vozík pripútaní. Druhé miesto na takejto sú-
ťaţi svedčí o kvalite našich študentov a maj-
strov odborného výcviku, ktorí ţiakov pripra-
vili a viedli, takţe druhé miesto hodnotím 
veľmi pozitívne. Ocenenia podobného druhu 
robia dobré meno našej škole."   

/foto: Lukáš Roguľa/  

POHĽAD SPÄŤ 
-> Tomáš Balšay preberá        

z rúk predsedu poroty diplom 

za prvé miesto. 

POHĽAD SPÄŤ 
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-> Víťazný prototyp invalidného vozíka umoţňuje 

hendikepovaným ľuďom pohyb aj v náročnom teréne. 

„Myslím si, že sme 
mali originálny 

projekt...“ 

-> Súčasťou súťaţe bola aj prezentácia 

projektu pred odbornou porotou. 

/foto: Lukáš Roguľa/  



 

HISTÓRIA 

Počas druhej svetovej vojny sa 
slovenský domáci odboj musel 
nielen brániť, ale hlavne vzoprieť 
nemeckým okupačným 
jednotkám, ktoré prenikli na 
naše územie  

Za  
slobodu 

Peter Buben 

P 
red sedemdesiatimi tromi rokmi boli 
naši predkovia postavení pred mo-
rálnu skúšku. Buď ostanú verní tak-
zvanému Slovenskému štátu, alebo 

sa postavia na odpor reţimu a hlavnému zlu 
– nacistickému Nemecku. Postoje boli rôzne.  

Okolo pätnástej hodiny 29. augusta 
1944 dostalo povstalecké velenie v Banskej 
Bystrici prvé správy o vstupe nemeckých 
vojsk v oblasti Púchova a Ţiliny, na čo boli 
okamţite upozornené ostatné vojenské po-
sádky. Nakoľko sa nemeckí vojaci uţ nachá-
dzali na slovenskom území, Ján Golian, hlav-
ný veliteľ povstaleckých vojsk, nevydával 
ţiadne rozkazy, pretoţe očakával, ţe vláda 
prekročenie hraníc cudzej armády nenechá 
bez odozvy. No čakal márne. Vo večernom 
prejave minister Národnej obrany Ferdinand 
Čatloš predniesol, ţe kaţdý, kto sa postaví na 
odpor nemeckej armády, je „zradcom svojho 
rodu―. Prejav vyvolal u mnohých veliteľov ne-
istou, a presne to vyuţili Nemci a odzbrojili 
tieto posádky. Prakticky  všetky posádky na 
západnom Slovensku, kadiaľ smeroval hlav-
ný nemecký nápor, nekládli odpor. Vďaka 
tomu sa povstanie pod velením generála Jána 
Goliana začalo v spomínaný deň o ôsmej ho-
dine popoludní odznením hesla „začnite 
s vysťahovaním―.  

Najväčší problém vznikol na východ-

->Hlavným veliteľom                   

povstaleckých vojsk bol               

Ján Golian. 
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-> Významnú úlohu 

v  Povstaní zahrali 

pancierové vlaky. 

-> Pamätník SNP   

v Banskej Bystrici. 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGz7G6lcXWAhUBORQKHU4vBtkQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.rail.sk%2Farp%2Fslovakia%2Frolstock%2Fpvlak5.htm&psig=AFQjCNFlV6XEiJgQDnOv4umPuyZ9doKUPQ&ust=1506594879648753
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HISTÓRIA 

-> V Povstaní bojovali rôzne ná-

rodnosti, okrem Slovákov aj Česi, 

Sovieti, Poliaci či Američania. 

nom Slovensku. Dve východoslovenské diví-
zie mali v plánoch obsadiť Dukelský prie-
smyk, drţať ho aţ do príchodu červenej armá-
dy, čím by jej uľahčili vstup na Slovensko, 
a následne pomáhať s jeho oslobodzovaním. 
Aj napriek rozkazu od generála Goliana nebo-
li tieto divízie uvedené do pohotovosti. Viliam 
Talský, veliteľ červenej armády, mal na to dva 
dni a tri noci pokoja, ktoré im Nemci doţičili, 
nakoľko neboli schopní odzbrojiť celé divízie. 
Nakoniec Talský odletel do Poľska so sloven-
skými letcami a ponechal výcho-
doslovenskú divíziu bez velenia 
a v chaose.  

V SNP bojovalo mnoţstvo 
národností, okrem Slovákov aj 
Česi, občania Sovietskeho zväzu, 
Bulhari, Francúzi, Poliaci, Juho-
slovania, Ţidia, Maďari, Angli-
čania, niekoľko Američanov, či 
dokonca aj Nemcov. Hlavnú si-
lovú zloţku však tvorila slovenská armáda, 
v ktorej mali najväčšie zastúpenie Slováci 
a Rusíni. 

Prvé stretnutie s nemeckými jednotka-
mi sa odohralo uţ v deň vyhlásenia povstania. 
Nemci sa zabarikádovali v priestore ţilin-
ských kasárni a kládli odpor. Prvé váţnejšie 
boje sa odohrali 31. augusta v ranných hodi-
nách, keď povstalci spozorovali nemecké pe-
šie jednotky nasledované obrnenou techni-
kou. 

Veľkú úlohu na bojisku zohrali najmä 

slovenské pancierové vlaky, ktorých posádka 
si nestihla ani oddýchnuť, či opraviť vlak 
v prípade poškodenia, pretoţe boli hneď po-
sielaní na ďalšie bojiská. Aj napriek vtedaj-
ším odhadom generála Goliana, ktorý po zis-
tení konečnej sily povstaleckej armády pove-
dal, ţe vydrţia snáď štrnásť dní, vydrţali po-
vstalci aţ do októbra. Následne dostali jed-
notky rozkaz prejsť na partizánsky spôsob bo-
ja. To znamenalo, ţe ich bojisko sa zmenilo zo 
zákopového na horské, lesné, v ľudovej reči 

vojaci museli prejsť na 
„zbojnícky― spôsob boja. Názory 
na tento rozkaz sú rôzne. Nie-
ktorí kritizujú vtedajšie velenie 
za to, ţe nechali veľké mnoţstvo 
vojakov napospas osudu, druhí 
zas vravia, ţe to bolo správne. 
Mnoţstvo vojakov po tomto roz-
kaze odišlo domov k svojim ro-
dinám alebo ich chytili nemecké 

jednotky, ktoré ich následne vypočúvali, väz-
nili či poslali do táborov.  

O tom, či bolo Slovenské národné pov-
stanie potrebné alebo nie, svedčia mnohé vý-
povede muţov a ţien, ktorí v ňom bojovali 
a nasadzovali svoje ţivoty za vec, ktorú pova-
ţovali za správnu. Pretoţe odvaha, ktorú naši 
predkovia vynaloţili v tomto boji, sa odzrkad-
lila aj na medzinárodnom poli. Vďaka SNP sa 
Slovensko pridalo na stranu víťazov a ukázalo 
svetu, ţe jeho obyvatelia nestáli za vládou, ale 
vedeli sa jej vzoprieť.  

Prvé stretnutie 

s nemeckými 

jednotkami sa 

odohralo už v deň 

vyhlásenia 

/foto: magistra-historia.sk/ 



„V 
itajte v Štrasburgu!―  Presne 

týmito slovami Lujzy Lysino-

vej, asistentky europoslanca 

Vladimíra Maňku a hlavnej 

sprievodkyne, sa začal náš štvordňový zájazd 

v jednom z najvýchodnejších miest Francúz-

ska. Štrasburg je zároveň hlav-

né mesto regiónu Alsaska a tieţ 

aj hlavným sídlom Európskeho 

parlamentu a Rady Európy. Zá-

jazd tvorilo spolu štyridsaťse-

dem ľudí z rôznych častí Slo-

venska. Zúčastnili sa ho rôzne skupiny, na-

príklad mladí ľudia z táboru Štvorlístok de-

ťom, či skupina dôchodcov, ktorí sa repre-

zentovali ako šachisti, a mnohé iné. No mno-

hí prišli ako jednotlivci, či uţ študenti  vyso-

kých škôl, alebo desiati náhodne vyţrebovaní  

členovia školských časopisov. Zájazd sa ko-

nal na pozvanie uţ spomínaného europoslan-

ca, ktorý to celé sponzoroval, teda cestu au-

tobusom, ubytovanie, stravu, návštevu parla-

mentu a plavbu loďou. Po prí-

chode sme mali čas na svoj 

vlastný program, avšak väčšina 

ľudí spolu s naším druhým 

sprievodcom Patrikom Herma-

nom zamierila do centra mesta 

na obhliadku dominanty Štras-

burgu, katedrály Notre Dame. 

Tento kolosálny 

gotický chrám oča-

ril kaţdého náv-

števníka nielen 

zvonku, ale aj 

zvnútra.  Fascinu-

júcou bola hudba, ktorá v chráme hrala, pri-

pomínajúca akýsi spev anjelov a dotvárala 

tak čarovnú atmosféru kostola. Po vnútornej 

prehliadke sme sa bez váhania vybrali na 

najvyššiu veţu. Zdolať osemsto schodov na 

stoštyridsaťdvametrovú vyhliadkovú veţu 

nebolo vôbec jednoduché.  Na vrchole sme 

všetci ostali očarení. Pri pohľade z veţe sme 

mali celý Štrasburg ako na dlani. Vtedy sme 

vedeli, ţe to stálo za to. Chvíľu voľna kaţdý 

Keď som pred rokom počúvala 
zážitky bývalého grafika 
Radovana Sosňáka z výletu v 
Štrasburgu, ani mi nenapadlo, 
že sa tam o rok ocitnem aj ja  

UDALOSTI 

Srdce  
európskej 
politiky  

Silvia Babčáková 

Tento kolosálny 

gotický chrám očaril 

každého 

návštevníka ... 

-> Hlavný cieľom cesty        

do Štrasburgu bol Európsky 

parlament. 
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vyuţil na individuálnu obhliadku 

centra mesta, my sme sa len tak 

túlali štrasburgskými uličkami. 

No aj na takých „obyčajných― 

miestach má človek čo obdivovať. 

Historická architektúra kaţdej 

jednej budovy sa stala lákadlom 

pre oči nejedného turistu. Pre-

chádzkou cez ne nám pohľad 

upútalo aj veľké mnoţstvo znač-

kových obchodov a kaviarní. Napriek tomu 

ma prekvapilo, ţe rušný nočný ţivot by tu 

človek hľadal márne, toto mesto je naopak 

pokojné uţ po deviatej hodine večer, kedy 

zatvárajú všetky podniky. Druhý deň zájazdu 

bol najväčším záţitkom celého výletu.  Náš 

program začal uţ od rána. Najprv sme spo-

znali jazdu doslova preplnenými električka-

mi, ktorými sme sa dostali do budovy európ-

skeho parlamentu, prešli sme prísnymi kon-

trolami a konečne sme mohli spoznať  spro-

stredkovateľa nášho výletu. Začali sme pred-

náškou a diskusiou s Patrikom Hermanom, 

a, samozrejme, Vladimírom Maňkom. Stret-

nutie s europoslancom bolo síce krátke, av-

šak pôsobil veľmi prívetivo a ochotne odpo-

vedal na všetky kladené otázky. Hneď po dis-

kusii sme sa zúčastnili rokovania v zasadacej 

sále na tribúne pre návštevníkov. Pri kaţdej 

stoličke sme mali slúchadlá a mohli počúvať 

prebiehajúce rokovanie asi v devätnástich 

rôznych jazykoch. Veľmi ma pobavil jeden 

účastník, ktorý sa počas rokovania rozhodne 

nenudil, lebo vďaka svojmu strachu z výšok 

sa sústredil na to, aby sa pevne drţal kovové-

ho zábradlia. Nasledovala krátka návšteva 

parlamentária a obed v parlamente, po kto-

rom sme mali naplánovanú plavbu loďou. 

Viac ako hodinová okruţná plavba Rýnom 

nám priblíţila starobylé budovy a pamiatky 

Štrasburgu. Posledným bodom programu 

bola návšteva Európskeho súdu pre ľudské 

práva. Po nej nám ešte zostal čas na nákup 

suvenírov,  a tým sa náš pobyt v Štrasburgu 

skončil. 

UDALOSTI 

-> Dominantou Štrasburgu je  

gotická katedrála Notre Dame. 

UDALOSTI 
-> Účastníkov zájazdu na pôde           

parlamentu privítal europoslanec       

Vladimír Maňka a porotca Štúrovho   

pera, moderátor Televízie Markíza     

Patrik Herman. 
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Od tohto školského roka prechádza Spojená škola Juraja Henischa 

na elektronickú triednu knihu. Vedenie školy je presvedčené, že 

učiteľom uľahčí prácu a prinesie väčší prehľad o pohybe žiakov 

Veronika PolákováVeronika Poláková  

Doba  
elektronická 

ROZHOVOR 
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P 
rechod na internet je v dnešnej dobe 
nevyhnutný a čaká kaţdú školu na 
Slovensku. O tom, ako to zvláda na-
ša, Gymošu porozprával zástupca pre 

teoretické vyučovanie Ján Ţidzik. 
 
Prečo sa na našej škole 
zaviedla elektronická 
triedna kniha?  

Zaviedli sme ju, pretoţe 
sme presvedčení, ţe uľahčí 
prácu učiteľom. Nemusia za-
pisovať chýbajúcich ţiakov 
a učivo, ktoré sa má prebrať na danej vyučo-
vacej hodine, do klasickej triednej knihy pe-
rom, ale do elektronickej cez počítač, prípad-
ne mobil alebo tablet. 

 
Aké sú výhody a nevýhody elektronic-
kej triednej knihy? 

Okrem zjednodušenia zapisovania uči-
va, učitelia zároveň vidia, ktorí ţiaci by mali 
byť v škole a nie sú, alebo tých, ktorí nepouţili 
čip, čo súvisí s elektronickou dochádzkou ţia-
kov, pretoţe, a to zdôrazňujem, ţiaci sú po-
vinní pri vstupe do školy a odchode z nej pou-
ţiť na vrátnici čip. 

Čo sa stane, ak sa začipujem, ale 
v škole nebudem? Učitelia si to musia 
kontrolovať? 

Samozrejme. Na kaţdej vyučovacej ho-
dine učiteľ v elektronickej triednej knihe vidí, 
ktorí ţiaci sú začipovaní a zároveň fyzicky prí-

tomní v triede. Ak nie sú prí-
tomní v triede, je to porušenie 
školského poriadku, čo môţe 
mať pre ţiakov následky.    
 
Veľa žiakov si určite pove-
dalo, že mne sa čipovať 

nechce. Čo sa stane v prípade, ak sa 
žiak nebude čipovať vôbec? 

 Zatiaľ je to nastavené tak, ţe závisí 
od triedneho učiteľa, či to, ţe ţiak nepouţije 
čip, bude riešiť v rámci školského poriadku 
nejakým postihnutím, napríklad pokarhaním 
triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. No ak 
ţiak nebude čip pouţívať vôbec, môţu byť do 
školy predvolaní rodičia a vtedy mu môţe byť 
dokonca zníţená známka zo správania. 

 
Dá sa začipovať aj ISIC kartami? 

Áno, dá. Tieto karty nahrádzajú elek-
tronické čipy.  

...učitelia zároveň 
vidia, ktorí žiaci by 

mali byť v škole  
a nie sú... 

ROZHOVOR 
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-> Elektronická triedna 

kniha umoţňuje  učiteľom 

vyuţívať tablety, mobilné 

telefóny alebo notebooky. 

Prístup na internet nájdu   

v ktorejkoľvek učebni. 



ROZHOVOR 

Čo v prípade, že študent čip stratí? 
Druhý aţ štvrtý ročník gymnázia 

a všetky odborné ročníky majú klasický čip 
len v podobe zálohy vo výške jedného eura. 
To znamená, ţe keď skončíte školu, to euro sa 
vám vráti, ak vy vrátite čip. Pre prvý ročník 
zavádzame nový systém, ţiacky preukaz 
s elektronickým čipom. Čiţe ak má ţiak ISIC 
kartu, tento preukaz nepotrebuje, ale ak ju 
nemá, dostane za dve eurá 
elektronickú kartu ţiaka ško-
ly, ktorá mu ostáva aj po 
ukončení štúdia. 

 
Ak učiteľ pošle žiaka po 
niečo von zo školy, tak je 
žiak povinný sa začipo-
vať? 

Je to na učiteľovi, ako si to obháji, ale 
kaţdý ţiak, keď prichádza alebo odchádza zo 
školy, by sa mal elektronicky začipovať. Vrát-
nik na vrátnici bude mať k dispozícii počítač 
a na obrazovke bude vidieť, kto sa čipuje a ke-
dy. Dokonca aj ţiak, ktorý má voľnú hodinu 
a súhlas od rodiča, ţe môţe školu opustiť, je 
povinný sa začipovať, aby sme my 
v elektronickej evidencii vedeli, ţe je v tom 
čase neprítomný.  

Môže nastať nejaká chyba v systéme ? 
Problém môţe nastať napríklad vtedy, 

keď učiteľ nie je pripojený na wi-fi, ktoré je 
v kaţdej učebni. Samozrejme údaje môţe za-
dávať aj offline a tie budú zaznamenané auto-
maticky, keď sa pripojí na sieť. Druhá vec je, 
ţe kaţdý učiteľ má svoje prístupové me-
no, heslo a prístupové práva. To znamená, ţe 
učiteľ môţe robiť zaznamenania len v rámci 

svojej triednej knihy. 
 
Čo by sa stalo, ak by bol 
systém napadnutý zvon-
ku? 
 Tento softvér je kúpený, 
nie nami vytvorený, zatiaľ 
bez problémov funguje po 

celej Európe, takţe by sa to nemalo stať. 
  

Myslíte si, že žiakom takýto prístup 
prospeje? 

Ako vravím, bolo to spravené pre učite-
ľov. Ţiaci s tým nemajú veľa spoločného, ale 
malo by to skvalitniť vyučovanie uţ len preto, 
ţe učiteľ by nemal toľkokrát meškať na vyu-
čovaciu hodinu, pretoţe nemusí ísť po klasic-
kú triednu knihu, a tak strávi v triede viac ča-
su. Takţe to nezasiahne ţiakov priamo. 
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-> Do tohto školského roka sa 

hodiny a dochádzka zapisovali 

do tlačenej triednej knihy. 

/foto:  Silvia Rohaľová/ Autoškola  

Remeta 
...každý žiak, keď 

prichádza 
alebo odchádza zo školy, 

by sa mal elektronicky 
začipovať.  



ROZHOVOR 

Autoškola  

Remeta 

03.10.2017 
26.10.2017 
14,11,2017 
5.12.2017 

03.10.2017 
26.10.2017 
14,11,2017 
5.12.2017 

PRE ŠTUDENTOV SPOJENEJ ŠKOLY JURAJA HENISCHA  

PONÚKAME ZĽAVU TRIDSAŤ EUR!  

(Zľavu nemožno kombinovať s inými zľavami AUTOŠKOLY REMETA) 



V 
 letných číslach Gymoša v minulom 
školskom roku sme Vás o účtoch 
pre študentov a pre mladých bliţšie 
informovali. Väčšina bánk poskytu-

je podobné výhody. Okrem toho, ţe klient 
môţe bez poplatkov platiť platobnou kartou, 
uskutočňovať výbery z bankomatu, sledovať 
všetky pohyby na účte cez mo-
bilné aplikácie alebo mať vţdy 
prehľad o odoslaných platbách 
prostredníctvom SMS notifiká-
cií, keď nakupuje niečo na in-
ternete, so zaloţením účtu mô-
ţe získať aj iné benefity ako napríklad zľavy 
u vybraných obchodných partnerov či rôzne 
odmeny, ktoré sa uţ líšia od banky k banke.  

Tentoraz sme sa bliţšie pozreli na Tat-
ra banku, kde k študentskému účtu hneď po 
zaloţení ponúkajú 30 eur. Táto skvelá akcia je 
naozaj bez skrytých podmienok či poplatkov. 

Stačí sa len zaregistrovať na stránke tatraaca-
demy.sk, prejsť piatimi úlohami a po zaloţení 
účtu Tatra banka spomínaných 30 eur naň 
pripíše. „Účet je moţné vybaviť  na ktorejkoľ-
vek pobočke Tatra banky. Potrebný je len ob-
čiansky preukaz. Študenti, ktorí majú nad 
dvadsať rokov, potrebujú aj potvrdenie 

o návšteve denného štúdia. 
Účet sa dá vytvoriť aj online 
na stránke. Ako bonus získa aj 
Golden Ticket, ktorý otvára 
moţnosť hrať kaţdý pracovný 
deň o dron s HD kamerou, 

kaţdý týţdeň o zlatý iPhone 7, kaţdé dva 
týţdne zlatý MacBook a navyše môţe získať 
1000 eur. Čím skôr si študent účet otvorí, 
tým máš viac šancí vyhrať,― hovorí zamestna-
nec Tatra banky v Bardejove Ľuboš Baraník. 

Študentský účet v Tatra banke má aj 
ďalšie výhody. „Študent dokáţe meniť PIN 

-> Klientsky pracovník Tatra banky 

Ľuboš Baraník študentský účet     

odporúča aj kvôli bonusom, ktoré 

ponúka. 

FINANCIE 

Dobrý účet 
Už od pätnástich rokov má študent možnosť otvoriť si takmer            
v každej banke na Slovensku študentský účet väčšinou úplne 
zadarmo alebo s minimálnymi poplatkami.  

Mária Rúčeková /foto: Silvia Rohaľová/ 

„Študent dokáže meniť 

PIN kód svojej            

platobnej karty            

kedykoľvek chce...“ 
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kód svojej platobnej karty kedykoľvek chce 
alebo vyuţívať vo svojom Internet bankingu 
moţnosť Spending report. Táto sluţba pomô-
ţe rýchlo zistiť, za ktoré nákupy, na aké veci 
alebo v akých obchodoch minie najviac peňa-
zí vďaka prehľadnému systému,― pokračuje 
Baraník. Zmeny na účtoch či inkasá je moţné 
realizovať aj cez mobilný telefón, keď si klient 
stiahne aplikáciu Tatra banka VIAMO. 
S platobnou kartou môţe vyberať hotovosť 
z bankomatov Tatra banky a v zahraničí 
z bankomatov skupiny Raifeisen Bank Inter-
national AG. „Samozrejme, ak študent chce, 
aj táto moţnosť sa dá upraviť, dokonca 
si môţe určiť štát, v ktorom bude svojou kar-
tou platiť. Výhodou je aj to, ţe 
okrem tej svojej môţe vyberať 
hotovosť na pobočkách Tatra 
banky i v cudzej mene. 

Okrem toho môţe cez 
aplikáciu Tatra banka VIAMO 
vrátiť kamošom peniaze, prijí-
mať platby ako napríklad vreckové od rodičov 
alebo z brigád. K dispozícii je platba bezkon-
taktnou kartou, avšak teraz môţe platiť do-
konca aj mobilom so sluţbou MobilePay do-
ma i v zahraničí. 

Zaujímavá je aj ochrana peňazí. „Pre čo 

najväčšiu ochranu svojho účtu v Tatrabanke 
dostane študent domov ešte čítačku, s ktorou 
sa vţdy bezpečne prihlási do Internetbankin-
gu. Pri prihlasovaní bude vţdy potrebovať aj 

svoju platobnú kartu. A to nie 
je všetko. Tatra banka uţ nie-
koľko rokov vyuţíva inovatívne 
riešenie – hlasovú biometriu. 
Keď si na pobočke vytvorí hla-
sovú vzorku prostredníctvom 
telefonátu DIALOG Live, nie-

lenţe bude vďaka jedinečnosti jeho hlasu účet 
lepšie zabezpečený proti prípadným vniknu-
tiam cudzích osôb, ale takisto bude môcť od-
teraz riešiť mnoţstvo vecí bez zbytočných he-
siel a kódov,― hovorí Baraník. Hlasovú vzorku 
si vytvorilo uţ viac neţ dvesto tisíc klientov. 

-> Študentský účet v Tatra banke ponúka   

študentom mnoţstvo výhod, napríklad aj            

okamţitý bonus 30 eur po zaloţení účtu. 

FINANCIE 

Zaujímavá je aj    
ochrana peňazí. 
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-> V Bardejove má Tatra banka 

svoju pobočku priamo             

na Radničnom námestí. 

/foto: Silvia Rohaľová/ 
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V 
ýber strednej školy nikdy neľuto-
val a patrí medzi tých ľudí, ktorí sa 
svojmu odboru venujú aj po ukon-
čení štúdia. „Uţ na základnej škole 

som vedel, ţe elektrotechnika je to, čo chcem 
ísť študovať. Elektrotechnika ma vţdy fasci-
novala a uţ ako malý som mal skúsenosti so 
slaboprúdovou elektronikou 
a rád som doma pomáhal so 
všetkým, čo k tomu malo 
blízko,― spomína na svoje 
začiatky v tejto oblasti.  

Aţ na strednej škole 
pochopil, ţe silnoprúdová 
časť elektrotechniky je lep-
šia, omnoho zaujímavejšia a má oveľa väčšie 
vyuţitie v praxi a neskôr v zamestnaní. 
„Vyštudovaní slaboprúdari nemali veľké 
moţnosti zamestnať sa. Ich povolanie umoţ-
ňovalo zväčša iba diagnostikovať a odstrániť 
poruchy spotrebnej techniky a to je v dnešnej 
modernej dobe veľmi málo vyuţívaná profe-
sia, pretoţe ak sa aj v domácnosti nejaký elek-
trospotrebič pokazí, v súčasnosti uţ siahne 

väčšina ľudí skôr po kúpe nového kusu, ako 
po investovaní do jeho opravy. Naopak, silno-
prúdar uţ môţe pracovať takmer so všetkým, 
čo sa týka elektrotechniky, ako sú napríklad 
inštalácie v novostavbách alebo rozvody,― ob-

jasňuje svoje dôvody na špecializáciu vo svojom 
odbore.  

 Uţ počas štúdia, ako 
tretiak, začal Maroš pracovať 
vo firme VOMSTEL. Je to 
bardejovská firma so sídlom 
v Gerlachove a zaoberá sa 
zväčša elektromontáţnymi a 
zemnými prácami. Začínal 
tam práve v dobe, keď sa 

v Bardejove stavalo Tesco a práve táto firma 
zastrešovala kompletné elektromontáţne prá-
ce pri výstavbe tohto hypermarketu. VOM-
STEL-u ostal verný aj neskôr a ako ţivnostník 
funguje ako subdodávateľ prác doteraz. Po-
dieľal sa na viacerých projektoch realizova-
ných VOMSTEL-om prakticky po celom Slo-
vensku. V hlave mu najviac utkveli spomien-
ky z doby, keď pracoval pre elektráreň 

-> Počas celej strednej školy Maroš 

pomáhal so všetkým, čo sa týkalo jeho 

odboru mechanik elektrotechnik. Aj 

dnes ho študenti môţu pravidelne 

stretnúť v škole, keďţe  pomáha        

so školským rádiom. 

BÝVALÍ ŠTUDENTI 

„Ak by som ešte raz stál pred rozhodnutím, na akú strednú školu 
pôjdem študovať, moje rozhodnutie by sa nijako nelíšilo od toho, 
ktoré som urobil už pred takmer siedmimi rokmi,“ hodnotí svoje 
rozhodnutie študovať odbor mechanik elektrotechnik Maroš Jusko  

Mária Dziaková 

Už počas štúdia, ako     

tretiak, začal Maroš     

pracovať vo firme      

VOMSTEL.  
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/foto: Simona Macejová/ 



v Jaslovských Bohuniciach. „Keď sme sa doz-
vedeli, ţe práve naša firma bude pracovať 
v tak známej elektrárni, potešili sme sa. To 
sme však ale ešte netušili, aké zloţité to bude. 
Pred nástupom do práce sme museli absolvo-
vať trojdňové školenie, ktoré zahrňovalo pí-
somné testy, praktickú skúšku, prednášky 
a taktieţ pohovory so psychologičkou. Cez 
všetko sme úspešne prešli a nastúpili sme do 
práce. Bolo to iné ako zvyčajne, 
pretoţe v elektrárni boli prísne 
kontroly. Naša firma tam praco-
vala štyri mesiace na rekon-
štrukčných prácach na elektroin-
štaláciách. Nebolo to priamo  
v jadrovej elektrárni, ale 
v takzvaných energokanáloch, čo sú elektro-
tunely pod zemou, kadiaľ vedú  káble 
a rozvody medzi jednotlivými sektormi v 
elektrárni,― spomína na svoje pôsobenie 
v Jaslovských Bohuniciach.  

Ako študent sa zapájal aj do školských 
činností a jednou z najvýraznejších bolo, ţe 

stál pri zrode Rádia Gymoš, ktoré ako Rádio 
ejha na škole funguje doteraz. „Pred tým, ako 
vzniklo terajšie rádio, uţ fungovalo interneto-
vé. Zaloţenie tohto internetového rádia bola 
myšlienka učiteľa Františka Halušku 
a fungovalo ako program na serveri, ktorý sa 

zapínal v automatickom čase 
a rádio vyberalo náhodne pesnič-
ky z vopred nahratého playlistu, 
kde ich bolo zhruba štyristo. Po 
čase mi učiteľ ponúkol spoluprá-
cu, pamätám sa, ţe to bolo na 
chodbe počas prestávky, kúpil 

som si mikrofón a začal som rádio sám doma 
moderovať. Vtedy to fungovalo ako beţné in-
ternetová rádio, čiţe ja som riadil a modero-
val, čo sa bude hrať. Bola to pre mňa dobrá 
skúsenosť a bavilo ma to, takţe som rád, ţe sa 
rádiu darí aj v dnešnej dobe,― zakončuje Ma-
roš svoje rozprávanie. 

-> V Leviciach sa podieľal na kompletnej 

elektroinštalácii, programovaní a         

nastavovaní ústredne centrálneho       

bateriálneho systému firmy ZF Levice. 

BÝVALÍ ŠTUDENTI 

...stál pri zrode 

Rádia Gymoš... 
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/foto: archív Maroša Juska/ 

Do  
prúdu 

/foto: archív školy/ 

-> Maroš stál v roku 2012 

aj pri zrode Rádia Gymoš. 
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-> Elektroinštalácie rekonštruoval 

aj vo firme X-bionic v Šamoríne. 



Do 
 programu sa registrovalo 
pomocou internetu. Uvedo-
movala som si, ţe sa tam 
hlási mnoţstvo ľudí, tak 

som ani nedúfala, ţe sa tam môţem dostať. 
Opak bol pravdou a 24. augusta som stála na 
Slovakia ringu v Orechovej Potôni. 

Musím povedať, ţe akcia nezačala naj-
lepšie. Presúvala som sa vlakom a nejakou 
náhodou sa mi podarilo zaspať a prebudila 
som sa aţ v Dunajskej Strede. Našťastie po 
mňa prišli organizátori. 

Po príchode na Slovakia ring si nás roz-
delili do päťčlenných tímov. 
Celodenný program mal osem 
stanovíšť a my sme sa po nich 
presúvali podľa harmonogra-
mu. Najskôr som absolvovala 
stretnutie s ľuďmi z DAS. Je 
to vlastne program právnej 
asistencie, ktorý funguje 24 
hodín denne a v prípade nehody poskytuje 
pomoc. Mojou úlohou na tomto stanovišti bo-
lo zvládnuť jazdenie pod stresom. Do auta mi 
posadili hlučných ľudí, pridali mi telefón 
k uchu a pustili ma na slalom. Kto zaţil takúto 
situáciu, vie si predstaviť, ako zle sa šoféruje, 

ak sa naplno nevenujete premávke. Samozrej-
me som zrovnala všetky kuţele so zemou.   

 Nasledovala škola šmyku. Nasadili 
mi „opilecké― okuliare a dali 
do ruky autíčko na ovládanie. 
Zo začiatku som si myslela, ţe 
to bude jednoduché, avšak, 
mýlila som sa. Opäť sa ukáza-
lo, ţe ani tentokrát mi slalom 
nevyšiel podľa predstáv. Čo 
uţ, v slalome asi nevyniknem. 

Pripravili si pre nás aj simulátor nárazu v tri-
dsaťkilometrovej rýchlosti. Rana to bolo po-
riadna, nikto asi takú nečakal.  

Na treťom stanovišti som sa posadila 
za volant krásneho päťlitrového mustanga. 
Poviem vám, je to naozaj silné auto. Skúšala 

...úlohou na tomto 

stanovišti bolo zvládnuť 

jazdenie pod stresom... 

MÔJ SPLNENÝ SEN 

„Som mladá vodička a mám 
strach šoférovať, myslím si, že  
vy by ste mi vedeli pomôcť,“ 
napísala som v dotazníku 
Jazdím Ford pre život, prečo 
práve ja by som sa mala 
zúčastniť školenia, určeného pre 
mladých a neskúsených šoférov  

Jana Bosáková 
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-> Alkohol za volant nepatrí! Ovládanie autíčka           

s „opileckými okuliarmi― dalo všetkým poriadne     

zabrať. A v reálnom aute to musí byť ešte náročnejšie.  

-> Jazdím Ford pre ţivot je akcia plná adrenalínu, ale 

aj praktických rád, ktoré sa šoférom vţdy zídu. 

Škola 
šoférovania 

/foto:  archív Jany Bosákovej/ 

/foto:  archív Jany Bosákovej/ 



MÔJ SPLNENÝ SEN 

->Zrak je pri šoférovaní veľmi dôleţitý a 
som rada, ţe práve tu mi ten môj odborne 
vyšetrili. 

MÔJ SPLNENÝ SEN 
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-> Sedieť za volantom                 

päťlitrového mustanga je záţitok, 

na ktorý nikdy nezabudnem. 

/foto:  archív Jany Bosákovej/ 

/foto: upload.wikimedia.org/ som nedotáčavý šmyk. Pre väčšinu účastní-
kov, ako aj pre mňa, to bola prvá skúsenosť 
s niečím takýmto a musím uznať, je to záţi-
tok. 

Nasledovala odtrhová dráha, na ktorej 
nám postupne nastavili všetky štyri stupne 
intenzity. Myslím si, ţe tu sme mali najväčšie 
problémy. Reagovať v sekunde je jedna vec, 
no zareagovať správne vec druhá. Točiť volan-
tom do strany šmyku, nie do opačnej. Tu bolo 
jasne vidieť, ţe akcia má veľký 
zmysel. Ak by sme to zaţili aţ 
v premávke, pre niektorých 
by bolo neskoro. Pre mňa 
osobne zvládnuť šmyk na od-
trhovej plošine nebol najväčší 
problém, tým bolo rozbehnúť 
sa na manuáli.  

Po odtrhovke sme prešli o kúsok ďalej 
do kopca a tu prišiel ešte väčší šok. Skúšalo sa 
núdzové brzdenie. Vravím si fajn, jednoduchá 
vec, skočiť na brzdy. Ľudia síce brzdili, ale po-
lovičnou silou, čo narobilo medzi účastníkmi 
menšie problémy. Niektorí sa dokonca vyhli 
prekáţke tak, ţe skončili na vedľajšej dráhe.  

Ford akciu vymyslel perfektne, nechý-

bala ani prvá pomoc. Po toľkej zábave to bol 
jeden z nudnejších bodov programu, ale chá-

pem, ţe nemenej dôleţitý. Na 
cestách často rozhodujú de-
taily, preto nesmela chýbať 
kontrola zraku odborníkmi 
z NeoVízie. Ten je pri šoféro-
vaní dôleţitý a ja som si uţ 
dávnejšie všimla, ţe mám 
problém so zrakom, avšak ni-

kdy som nemala čas ísť na kontrolu 
k doktorovi. Aţ tu mi zistili, ţe moje dioptrie 
sa vyšplhali na 1,75, čiţe potrebujem pri šofé-
rovaní okuliare.  

Absolvovaním tejto akcie som sa nauči-
la veľa vecí, ktoré ma môţu čakať na ceste 
a som veľmi rada, ţe mi Ford umoţnil takéto 
školenie.  

Na cestách často 

rozhodujú detaily 

/foto:  archív Jany Bosákovej/ 



 

C 
elosvetovo rozšírený, lacný a najmä 
ťaţko zničiteľný materiál. Reč je o 
plastoch. Sú všade okolo nás a pouţí-

vajú sa pri výrobe obalov, nábytku, hračiek, 
spotrebičov, stavebného materiálu, v doprav-
ných prostriedkoch a dokonca sa z neho vyrá-
ba aj obuv a oblečenie. Plast sa vyrába len od 
roku 1907 a je zaráţajúce, ţe za tak krátky čas 
sa podarilo vyprodukovať toľko miliónov ton. 
Vyrába sa z ropy, uhlia alebo zemného plynu 
a to chemickým procesom. Mohli by sa pokoj-
ne vyuţívať prírodné materiály ako drevo, ko-
ţa, kovy alebo bavlna, ktoré sú drahšie, ale 
omnoho šetrnejšie voči prírode. Väčšina ľudí 
si veľmi nerada za niečo pripláca, a preto rad-
šej zvolí lacnejšiu variantu bez ohľadu na to, 
čo sa s tým stane ďalej, keď splní svoj účel. 
Vôbec nehľadia na to, aký to má dopad na na-
šu planétu, ľudí a tieţ zvieratá na nej ţijúcich.   

Na jednej strane je plast skvelá vec, 
pretoţe sa má veľmi dlhú trvácnosť a nehr-
dzavie, no tieto veci sú len kvapkou v mori 
oproti negatívam, ktoré prinášajú. Plast stačí 
trochu poškriabať či ohriať a nebezpečné lát-
ky sa začnú uvoľňovať do vody a ovzdušia, 
preto netreba hádzať odpad na miesta, ktoré 

na to nie sú určené. Ak budú všetky plasty vy-
stavené slnečnému ţiareniu, katastrofa je na 
svete. Mnoho ľudí si povie, ţe keď odpad trie-
di hŕstka ľudí, tak svet nezachráni. No čo sa 
stane, keď si toto povie sedem miliárd ľudí? V 
oceánoch je niekoľko ton odpadu. Ţivočíchy 
ho poţierajú a následne trpia a umierajú. Ob-
javuje sa čoraz viac správ a článkov o tom, 
koľko plastov sa našlo v ţalúdkoch rýb, vtá-
kov či korytnačiek. Nezáleţí na tom, či je ten 
kus plastu väčší alebo len jeho malá častica. 
Aj z tej maličkej častice sa uvoľňujú látky, 
ktoré jedinca postupne zabijú. Plastové tašky 
tenšie ako päťdesiat mikrónov, končia hneď v 
odpade, teda sa znova nepouţívajú. A práve 
tieto sú najviac pouţívané.  

Niekoľko krajín sa uţ dalo do boja 
proti tomuto problému a pouţívanie plasto-
vých tašiek obmedzilo spoplatnením alebo 
výmenou za papierové. Príkladom pre všet-
kých by mala byť Keňa, ktorá razantným 
krokom igelitové tašky úplne zakázala. Po-
rušenie tohto zákonu sa trestá pokutou aţ 
do výšky tridsaťdvatisíc eur a aţ do štyroch 
rokov väzenia. Tak čo si nabudúce zvolíte 
vy?  

OČAMI ŠTUDENTA 

Viktória Kašperová 
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Umelá smrť 

-> Plasty.  Jedno                      

z najváţnejších ohrození 

planéty Zem. 

/foto: CBC.ca / 

 

Meno: Samuel Braţina  

Vek:  16 

Znamenie: rak 

Obľúbené knihy: nemám , knihy veľmi nečítam 

Obľúbené filmy: obľubujem komédie 

Najobľúbenejšie jedlo: kuracie soté s hranolčekmi a ryţou   

Obľúbený výrok: „Šáák dobrééé!―  
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http://www.cbc.ca/news/technology/scientists-make-plastic-carbon-dioxide-sugar-1.4160073


 

P 
rečo práve hra na 
akordeón a ako si sa 
k tomu dostal ? 

 K hre na akordeón ma pri-
viedol môj otec, keďţe aj on hrá 
v skupine. Chcel, aby som 
aj ja ovládal nejaký hu-
dobný nástroj, tak 
ma dal na akorde-
ón, lebo tento 
nástroj sa mu 
páčil. Zo za-
čiatku som 
veľmi nechcel 
chodiť na umeleckú školu, ale 
po čase ma to začalo baviť, 
hlavne folklór. Taktieţ som sa 
začal zúčastňovať medziná-
rodných a celoslovenských 
festivalov. Získal som dva-
krát zlaté pásmo, dvakrát 
strieborné a dvakrát bronzo-
vé. Chcel som byť ako môj 
otec a hrať v nejakej kapele. 
A teraz sa mi to podarilo. Za 
to som mu veľmi vďačný. 
  

Najlepší učitelia a pre-
čo? 
 Mojím najlepším uči-
teľom je angličtinár Albert 

Balog, pretoţe vie samozrejme aj 
naučiť, ale taktieţ počas vyu-
čovania vie byť vtipný. 
 
Aké sú tvoje životné cie-
le? 

 Začať a dokončiť štú-
dium na vysokej škole, ná-
jsť si vhodné zamestnanie, 

nájsť si svoju celoţivotnú 
partnerku. Taktieţ by som si 
chcel postaviť vlastný dom 
a zaloţiť si rodinu. 

  
Kto je tvoj idol a prečo?  
 Nemám nejaký konkrétny idol, 
pretoţe sa snaţím byť sám sebou.  
  
Skús opísať ideálneho partnera. 
 Toto je pre mňa ťaţká otázka. 
Mala by to byť ţena, ktorá ma bude 
mať rada, bude mi veriť a podrţí ma 
v dobrom aj v zlom. A keby ešte tak 
milovala hudbu ako ja.  

/foto: archív Samuela Braţinu/ 
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Ema Rohaľová 

 5 OTÁZOK 

Ej, na hore... 

-> Samo pôsobí vo folklórnom 

súbore  Dubinčan. 



/foto: bardejov.sk/ 
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Ján Helmanovský 

Preboha, a  prečo 

práve do Číny? 

Do Číny! 

Riaditeľ ma poveril 

vyšetrením krádeţe 

prezuviek v šatni. 

Bo mi povedal, ţe   

páchateľa chytili     

pri čine. 

To je super, ale prečo 

máš takú veľkú tašku, ty 

niekam cestuješ? 



/foto: bardejov.sk/ 

 
Po 

 niekoľkých rokoch čakania sa na-
šej škole podarilo nemoţné. Mať 
vlastný stánok na jarmoku! PK 

telesnej výchovy rozloţila v tichosti svoj tábor  
v skorých ranných hodinách uţ v stredu, aby 
tým zabránila  obsadenie lukratívneho miesta 
na Dlhom rade. O cca 4.15 ráno došlo aj k pr-
vým potýčkam medzi  kolotočiarmi z Čiech 
a telocvikármi. Nakoniec sme to vyriešili 
kompromisom, oni si posunuli labute viac do-
ľava a nám tak vzniklo miesto pre hod graná-
tom. 
 Návštevníci mesta a jarmoku tak mali 
moţnosť vyskúšať si niekoľko netradičných 
atrakcií. Prvou bol šplh na lane bez rúk, ktorú 
si za tri eurá mohli skúsiť aţ  trikrát. Nikto 
neuspel, ale záujemcov bolo dosť. 
 Najväčšou atrakciou bolo hod granátom 
na cieľ. Mnohí sa sťaţovali, ţe išlo len 
o atrapy granátov a nie o ostrú muníciu. Tú 
sme nemohli pouţiť, a preto ostala bezpečne 
zamknutá v kabinete. Len za šesť eur mali 
návštevníci jarmoku moţnosť vyskúšať si svo-

je zručnosti aţ v šiestich pokusoch. Spočiatku 
sa ľudia hanbili, ale keď sme dali akciu šesť 
pokusov za tri eurá, vytvárali sa dlhé rady. 
Jedna babka z obce Dubie nám prezradila, ţe 
granátom nehádzala od vojny. Trafila, ţiaľ, 
iba raz, pretoţe sa automaticky  snaţila gra-
nát odistiť a znervóznela. 
 Treťou atrakciou bolo preťahovanie la-
nom. Vyhral tím Bogliarka powers na čele 
s kapitánom P. Cibazolom. Postúpili do finále 
po výhre na tímom Porúbka devils.  Výhra 
Bogliarky powers nebola ľahká. Po výhra 
v skupine sa rozišli po jarmoku a rozhodcovia 
ich našli aţ v stánku Pod orechom. Na záver si 
tím zmeral sily  v exhibícii v preťahovaní 
s našim kolegom P. Blaţejčíkom. Traja Bog-
liarčania proti jednému. Prehrali. 
 Náš stánok opúšťal  jarmok  po veľkom 
úspechu aţ za asistencie štátnej polície nadrá-
nom v utorok 29.8. 
Ďakujeme 

 Gymoš 29 

Jurmak 
Albert Balog 

-> Hod granátom patril k najväčším 

atrakciám tohtoročného jarmoku. Janko 

Šušeň svojím piatym pokusom dokonca 

prekonal dlhoročný rekord Varadky. Záber 

zachytáva jeho granát letiaci smerom na 

Mokroluh. Granát sa, bohuţiaľ, nenašiel. 

Predmetová komisia telesnej   
výchovy našej školy ako jediná    
z okresu dostala možnosť        
postaviť stánok na tohtoročnom      
jarmoku 

ABIHO MOMENTY 

-> PK telesnej výchovy  rozloţila 

svoj stánok pri labutiach. 

/foto: bardejov.sk/ 



Š 
estnásťročný introvert Jake (Asa Butter-
field) má veľmi dobrý vzťah so svojim 
starkým, ktorý mu v detstve kaţdý večer 

pred spaním rozprával úţasné príbehy 
o takzvaných neobyčajných deťoch 
s neuveriteľnými schopnosťami. Malý Jake 
hltal kaţdé dedkovo slovo a ani mu len nena-
padlo niečo spochybňovať.  Avšak ako väčšina 
detí, aj Jake z toho vyrástol, no na dedka ne-
zanevrel a chodieval ho pravidelne navštevo-
vať. 
 Raz, keď sa vybral za starkým, našiel ce-
lý dom v hroznom stave a po dedkovi nebolo 
ani stopy. Napokon našiel jeho polomŕtve telo 
bez očí v lesíku za domom. Starký mu 
s posledným dychom zamrmlal niečo 
o slučkách a akejsi slečne Peregrinovej.  
 Vyšetrovanie smrti sa uzavrie rýchlo, 
keďţe to polícia pripisuje neznámym zlode-
jom. Ale Jake to nechce nechať len tak 
a vydáva sa na Cairnholm – bájny ostrov, kde 
sa údajne nachádza domov slečny Peregrino-
vej pre podivné deti. Tam sa neuveriteľným 
spôsobom dostáva do slučky jednej 
z najuznávanejších ymbriniek, slečny Peregri-
novej (Eva Green). Tá mu vysvetlí všetko 

ohľadom slučiek (vymedzený časopriestor, 
v ktorom sa dookola opakuje jeden a ten istý 
deň), podivných detí, ktoré sú ľahšie ako 
vzduch, neuveriteľne silné, neviditeľné, lus-
knutím prsta dokáţu podpáliť celý dom či oţi-
viť neţivé, aj o bezduchých – neviditeľných 
netvoroch, ktoré sa ţivia očami neobyčajných 
detí... 
 Zvrat v deji nastáva, aţ keď nemŕtvi pre-
padnú slučku a unesú slečnu Peregrinovú. 
Neobyčajným deťom neostáva nič iné, neţ sa 
vzchopiť a nájsť svoju ymbrinku, bez ktorej by 
slučka nemohla existovať. Samozrejme sa 
k nim pridáva aj Jake, ktorý v sebe tieţ nachá-
dza neobyčajnú schopnosť – vidieť bezdu-
chých.  
 Domov pre neobyčajné deti slečny Pe-
regrinovej je ďalší film z dielne majstra efek-
tov Tima Burtona, inšpirovaný svetovým 
bestsellerom Ransona Riggsa, ktorý si získal 
srdcia čitateľov z celého sveta. Film mal však 
veľký úspech nielen vďaka kniţnej predlohe, 
ale aj vďaka skvelému spracovaniu, kostý-
mom či hereckému obsadeniu ako Eva Green, 
Samuel L. Jackson, Ella Purnell a najnovšie 
často obsadzovaný Asa Butterfield. 

RECENZIA 

Anna Soroková /foto: Cinemart.sk / 
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Domov                    
pre neobyčajné deti 
slečny  Peregrinovej  

http://www.cinemart.sk/filmy/domov-pre-neobycajne-deti-slecny-peregrinovej/
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           O tele a duši                                        Esá z pralesa                                         Alibi na mieru 

                  5,50€                                                       5,50€                                                           5,50€ 

/foto: pluska.sk/ 
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Vieme, čo sa deje 

na našej škole 


