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Netypické vyučovanie 

Hlas mladých 

Jeden citrón? 

Za čo kúpiť darčeky? 

Sladký deň 



 

Predaj vstupeniek  
od 18.12.2017 v učebni  

č. 51. 



 Motivácia 
 či nový rok? 

Denis Sopko 
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J 
anuár býva mesiacom, kedy sa kaţdý 
z nás snaţí riadiť svojimi novoročnými 
predsavzatiami. Je prvým, no väčšinou 

aj posledným mesiacom, kedy tieto predsa-
vzatia rešpektujeme. Kaţdý z nás si určil cie-
le, ktoré by chcel v novom roku dosiahnuť. 
Niekto chce schudnúť, niekto viac športovať, 
niekto cestovať a kadečo iné. Načo však čakať 
na príchod nového roku, aby sme si plnili na-
še sny? 

Nový rok je väčšinou akousi motivá-
ciou, akýmsi spúšťačom, kedy sa ľudia podve-
dome presviedčajú, ţe teraz je ten čas, kedy 
začnú svoje sny napĺňať. Naozaj tomu veria? 
Veria, ţe príchodom nového roka sa niečo 
zmení? Maximálne sa zmení číslo v kalendári, 
no vlastnosti a charakter človeka ostanú na-
ďalej rovnaké. Česť výnimkám, ktoré 
s príchodom nového roka naozaj radikálne 
zmenia svoje myslenia a taktieţ aj ţivoty. 
Tých je však veľmi málo. Podľa môjho názoru 
nemôţeme hľadať skutočnú motiváciu 
v podstate nového roku. Je to niečo, čo by nás 
motivovať nemalo, taktieţ, ako by sme moti-
váciu nemali hľadať v iných ľuďoch. Motivá-

ciu by kaţdý z nás 
mal hľadať v sebe, vo vlastnej túţbe po do-
siahnutí niečoho.  

A ako sa vlastne správne motivovať? 
Prvým pravidlom je určiť si cieľ, ktorý chce-
me dosiahnuť a všetko tomu podriadiť. Moja 
momentálna situácia je jasným príkladom. 
Pomaly sa blíţim do bodu, kedy by som mal 
všetko podriadiť príprave na maturitu 
a prijímacím skúškam na vysokú školu. To je 
mojím momentálnym cieľom, mojou motivá-
ciou. Veď predsa kaţdý chce dosiahnuť čo 
najlepší výsledok, no je len na nás, koľko to-
mu dokáţeme podriadiť. Ďalším dôleţitým 
aspektom je vytrvalosť. Veľa ľudí nedokáţe 
splniť svoj vytúţený cieľ, pretoţe sa pri prvom 
neúspechu vzdá. Niekedy je ale cesta 
k úspechu vydláţdená malými čiastočnými 
neúspechmi. Pri takýchto momentoch sa tre-
ba vrátiť na začiatok a opýtať sa samého seba, 
prečo to vlastne robím, aký je môj cieľ. Ús-
pech je niečo, na čom je treba pracovať dlho-
dobo. Najťaţšie je urobiť prvý krok a vytrvať. 
No pri pevnej vôli je kaţdý z nás schopný svo-
je ciele naplniť.  
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Od predmetu v škole až k vlastnej firme. Devätnásť-

ročný študent Michal Janko si popri vysokoškolskom 

štúdiu so svojimi spolužiakmi založil 

firmu na výrobu želatínových 

cukríkov Herbik s.r.o.  Sladká firma 

>ROZHOVOR< 

Rok čo rok stoja žiaci deviatych ročníkov pred dôležitým a                 
pre niektorých neľahkým rozhodnutím, už onedlho 

totiž ukončia základnú školu a       
pomaly začínajú premýšľať             
o svojej vlastnej budúcnosti  

>POHĽAD SPÄŤ< 

Netypické vyučovanie 



 

Aké jedlo by ste privítali na plese? 

„Ako svoj cieľ dosahoval romantizmus?“ 

„Sekerou.“ 

Druhák Sebastián Šuťak nešťastne uveril šepkajúcemu spoluţiakovi. 

 PERLA DUCHA 
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PRIESKUMNÍK 

Kurací stroganov, lebo z týchto 

troch jedál mi najviac vyhovuje. 

                                                                         Simona Goliášová, 1.H 

 

Odpovedalo 100 študentov školy 

Kurací stroganov 
        58% 

Kurací rezeň  

na prírodný spôsob 

   18% 

Rezeň  
so zemiakmi 
      24% 
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A  začalo še obdobje oli-

pijadoch. Jak perše na-

braľi odvahu ňemčinarki. 

Nahnaľi das tišictristo gim-

nazistoch do dvoch učeb-

ňoch a rozdaľi im testi. Na 

odbornu školu sebe ňetrufľi, 

asi še baľi, ţe ňebudu mac 

dostatočnu stupňicu, ţebi 

ich klasifikovaľi. Ňemušim 

pripominac, ţe šickich zača-

la lapac ňenormalna panika, 

kec zisciľi, ţe testi su po ňe-

mecki. Naščesci še po chviľi 

spametaľi a začaľi viuţivac 

znalosci zos inich jazikoch. 

Najvecej še im asi hodzila 

šariščina, bo na kaţdu ota-

sku otpovedali das. Das pul 

hodzini. 

Z ačjatkem decem-

bra še mojo ka-

moši zos novinkoch 

zučastňiľi vihodnoťe-

ňa suťaţe novinkoch 

vof Prešove. Cale ner-

vozne tam šedzeľi das 

tri hodzini a ňeznaľi 

še dočekac konca, bo 

jak povedzel šefre-

daktor Denis, na kon-

cu je to furt najľepše. 

Ňeznam, či tim miš-

ľel fakt, ţe še na kon-

cu vihlasuju visletki a 

preberaju ňenormal-

ňe lukrativne ceni jak 

pentelki i kruţitka, 

abo tim chcel pove-

dzec, ţe chce koňec, 

bo potom takoj išľi 

do Mek Donaldu na 

hamburgeri. No to uš 

je teras jedno, potsta-

ne je, ţe im vof toten 

dzeň otpadla chemi-

ja. Mimochodem, bu-

ľi druhe. 
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Piťo 

Na  ňenormalnu ra-

dosc šickich štu-

dentoch i školňika dorazila 

do Bardijova prava ţima. 

Začjatkem decembra za 

jeden dzeň nakurilo teľo 

šňihu, ţe še stretľi das štiri 

predmetove komisije, bo 

dachto dostal voborni na-

pat prisposobic viučovaňe 

novim okolnosťjam. Chviľu 

to fakt tak vizeralo, ţe slo-

venčinare budu tri tiţdňe 

pisac slohi ľem o čarovnej 

Paňi ţime, chemikare 

zrobja chemicke rozbori 

šňihu i matikare budu po-

čitac pravďepodobnosc 

preţiťja vof extremnich 

podmjenkach.  

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE 
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Na  našoj škoľe pre-

behlo vof decem-

bru testovaňe schopnosci 

preţiťja vof extremnich 

podmjenkoch. Okrem te-

ho, ţe še pomali bľiţi ko-

ňec pulroka a študenci za-

činaju lapac po dichu, ško-

la simulovala i ňebespečne 

ohrozeňe privalovu vodu. 

Cjeľom bulo navodzic po-

cit besprostredneho ohro-

zeňa ţivota na hornej 

chodbe pri zborovňi. A po-

darilo še. Najme maturan-

ci to vţaľi vaţňe a na tri 

tiţdňe zmizľi zos škoľi do 

najbľišeho baru na stanici. 

Vraciľi še aš pot hrozbu 

komisijonalkoch. 

K ec sebe dachto mišľi, 

ţe še učiteľe ňedoka-

ţu poradňe zabavac, hlu-

boko še miľi! Dôkazem bu-

lo i vjanočne pošedzeňe, 

ktore škola pre svojich za-

mestnancoch pripravila 

vof pošľedni tidzeň pret 

otchodom na prazdňini. A 

bulo ţe to zabavi i radosci. 

Najvecej še šicke rehotaľi 

pri čitaňi učebnich pla-

noch, ktoré pul roka ra-

dostňe pripravovaľi. Naj-

veči uspech maľi zaš che-

mikarki, bo dokazaľi do-

stac do svojich planoch pre 

študentoch o pejc pisom-

koch vecej jak pret rokem. 

A to sebe zasluţi poklonu. 

Ť 
esňe pret vjanočnimi 

prazdňinami maľi svuj 

veľki dzeň i buduce auto-

mechanici.  Na prezentač-

nu akciju toťiš do našoj 

škoľi prišla firma Würth, 

ţebi našich naďejnich uč-

ňoch naučila, jak še sprav-

ňe robi dijagnostika i kli-

matizacije autoch. A keďţe 

prakticki šicke našo auto-

mechanici chodzu do školi 

ľem preto, ţebi vof buduc-

nosci maľi dajaki svuj au-

toservis, doslova hltaľi šic-

ko, co im tam bulo poveda-

ne. Treťjak Jančo dokonca 

svojemu sušedovi zašep-

kal, ţe to je zaujimavejše 

jak hodzina slovenčini.  
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K oňec decembra 

uš tradičňe na 

škole patri volejbalu. 

Najskorej še vof jeden 

dzeň kona školske ko-

lo turnaja dvojicoch a 

viťazi postupuju do 

medzinarodneho tur-

naja, chodzu i dvaja 

Poľaci, ktori je takoj 

na druhi dzeň. A mu-

šim povedzec, ţe teho 

roku tote turnaje do-

padľi nat šicke očaka-

vaňa. Šidzemdzešatši-

dzem percentoch šic-

kich zučastňenich to-

ťiš preţilo bes akich-

koľvek zraňeňi, co je 

oproťi minulemu roku 

narast o štiri cela ši-

dzem percenta a opro-

ťi roku 2015 dokonca 

o ňeuveriťeľnich pejc 

cela tri percenta. 

Uspešňejši bul uš ľem 

rok 2010, kedi bez uj-

mi na zdravi turnaje 

preţilo ošemdzešatdva 

percenta hračoch.  A 

našo babi buľi perše i 

druhe. No to ňeje aš 

take zaujimave. 

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE 
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B 
ardejovský mládeţnícky parlament 
patrí od svojho vzniku v septembri 
2017 medzi najmladšie mestské par-
lamenty na Slovensku. Spojenú ško-

lu Juraja Henischa v ňom zastupuje štvrták 
Peter Buben a tretiaci Michaela Kiššová, 
Adam Kralovič, Dominika Hankovská, Ivana 
Sabolová, Kristián Kavuľa a Oliver Brejník. 
Bardejov je v poradí dvadsiatym tretím mes-
tom na Slovensku zastrešujúcim mladých ini-
ciatívnych študentov do mlá-
deţníckeho parlamentu. Všet-
ky mládeţnícke parlamenty 
na Slovensku sú zdruţené pod 
Národný mládeţnícky parla-
ment, ktorý kaţdoročne orga-
nizuje celoslovenské stretnu-
tia mládeţníckych parlamentov.  

Napriek tomu, ţe od vzniku ubehlo len 
niečo cez tri mesiace, parlament v súčasnosti 
navštevuje pribliţne sto členov, z ktorých pri-
bliţne tridsať tvorí jeho základ. Práve myš-
lienka spolupráce medzi školami a študentmi 
bola predlohou pre zaloţenie mládeţníckeho 
parlamentu. „Iniciatíva pre vznik parlamentu 

prišla ešte v jeseni 2016, keď Rada mládeţe 
Prešovského kraja organizovala stretnutie 
školských rád stredných škôl. Tam sme sa pr-
výkrát spolu stretli, rozprávali sa a zisťovali, 
aké je to fajn, ţe dokáţeme nachádzať spoloč-
né názory, aj keď sme z odlišných škôl,― opi-
suje dôvody vzniku predseda parlamentu Ja-
kub Boruv.   

Po stretnutí študentských rád nasledo-
vala prezentácia vízie mládeţníckeho parla-

mentu na jednotlivých stred-
ných školách v Bardejove, 
ktorej cieľom bolo osloviť ini-
ciatívnych študentov a ukázať 
im výhody práce v tomto par-
lamente. „Postupne sme zača-
li komunikovať s inými mes-

tami, kde majú mládeţnícke parlamenty dl-
hodobejšiu históriu. Zistili sme, ţe u nás to 
naozaj chýba a bolo by dobré mladých 
v meste viac zaktivizovať. Mnohí napríklad 
nevedia o projekte Erasmus Plus, vďaka kto-
rému moţno vycestovať do väčšiny krajín Eu-
rópy, a to úplne zadarmo,― hovorí o výhodách 
členstva v parlamente.   

-> Iniciatívu študentov     

privítal aj primátor           

Bardejova Boris Hanuščák. 

AKTUÁLNE 
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Rozvíjať spoluprácu medzi študentmi, 
umožniť cestovať do zahraničia či slobodne 
vyjadriť svoj názor, to sú hlavné myšlienky 
mestského mládežníckeho parlamentu  

Denis Sopko 

...parlament 

v súčasnosti 

navštevuje približne 

sto členov... 

Hlas mladých 

-> Členovia mestského             

parlamentu na stretnutí               

s primátorom mesta. 

/foto: Patrik Kokinda/ 
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Okrem moţnosti cestovať prakticky po 
celej Európe parlament umoţňuje stredoško-
lákom podieľať sa na politickom ţivote 
v meste. Prostredníctvom neho dokáţu riešiť 
problémy, ktoré ich bezprostredne trápia. 
„Parlament je na to, aby mládeţ mohla vyjad-
riť slobodne svoj názor, aby mohla povedať, 
čo sa jej nepáči, čo by bolo dobré v meste 
zmeniť. Keďţe spolupracujeme priamo 
s vedením mesta, dokáţeme tieto nedostatky 
riešiť na najvyššej úrovni.― Práve vzťah 
s mestom v súčasnosti patrí medzi najdisku-
tovanejšie témy mládeţníckeho parlamentu. 
Iba ako druhý parlament na Slovensku sa 
snaţí vytvoriť Memorandum s mestom. 
„Zatiaľ je toto memorandum vytvorené len 
v Levoči, kde ho vytvoril parlament a súčasný 
predseda Prešovského kraja Milan Majerský. 
Slúţi na vymedzovanie vzťahu a spolupráce 
medzi mestom a mládeţníckym parlamen-
tom,― popisuje význam memoranda Jakub 
Boruv.  

Pozitívom je, ţe mesto a aj samotný 

primátor Bardejova Boris Hanuščák má 
k tejto iniciatíve mladých ľudí veľmi kladný 
postoj a naďalej by túto myšlienku rád pod-
poroval. Uţ v súčasnosti umoţňuje organizo-
vať stretnutia parlamentu v Poľsko-
slovenskom dome, dokonca, podľa jeho slov, 
by v budúcnosti rád parlament podporil aj fi-
nančne.  

Okrem práce na memorande sa členo-
via aktívne podieľajú aj na projekte Európa 
s nami. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je 
výučba cudzích jazykov na školách, no hravou 
formou, kedy sú vyučujúcimi priamo cudzin-
ci. „Nedávno boli v Bardejove Španieli, 
a v budúcnosti by mali naše mesto navštíviť aj 
Nemci. Cieľom je rozšíriť obzory študentov, 
naučiť ich cudzí jazyk a ukázať im, ţe sa ne-
musia báť vycestovať do zahraničia na výmen-
ný pobyt,― hovorí Jakub o hlavných cieľoch 
projektu.  

AKTUÁLNE AKTUÁLNE 
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/foto: Branislav Boďo/ 

-> Na začiatku bola snaha osloviť všetky 

stredné školy v meste. Na našej škole boli       

v januári minulého roka. 

-> Autorom myšlienky mestského parlamentu je 

študent Gymnázia Leonarda Stöckela Jakub Boruv. 

-> Spojenú školu Juraja Henischa v parlamente 

zastupujú aj Oliver Brejnik, Peter Buben, Soňa 

Ţarnovská a Michaela Kiššová (zľava). 
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/foto: Tobiáš Prokop/ 

/foto: Simona Macejová/ 



P 
reto takmer kaţdá stredná škola 
usporadúva pravidelne Deň otvore-
ných dverí (DOD). Cieľom je infor-
movať ţiakov o moţnostiach štúdia a 

aspoň čiastočne im tak pomôcť s výberom 
strednej školy.    

Spojená škola Juraja He-
nischa (SŠJH) organizuje Deň 
otvorených dverí pomerne sko-
ro, v tomto školskom roku to 
bolo uţ 27. októbra minulého 
roku. Tak ako kaţdý rok, opäť 
sa sprístupnili priestory školy 
pre verejnosť a v tento deň sme sa návštevní-
kom osobne venovali. Uţ od skorého rána aţ 
do obeda sme vítali medzi sebou zvedavých 
deviatakov, teda budúcich stredoškolákov z 
celého okolia, ktorí prichádzali so svojimi 
učiteľmi alebo s výchovnými poradcami pria-
mo zo základných škôl. Počas tohto školské-
ho roku sa na DOD našej školy prišlo pozrieť 

pribliţne päťsto ţiakov.  
 Hneď na úvod ich vo vestibule školy 
privítalo vystúpenie folklórneho súboru 
našej školy, ktorý je súčasťou prakticky 
kaţdej významnej udalosti organizo-

vanej školou. Neskôr 
naši študenti previedli 
všetkých ţiakov 
po chodbách, 
triedach a 
učebniach. Na 
škole v tento deň 
totiţ prebiehalo 

tematické vyučovanie, počas 
ktorého mali ţiaci šancu doz-
vedieť sa niečo viac o škole, 
aké má výhody oproti iným 
školám, o vyučovaných pred-

Rok čo rok stoja žiaci deviatych ročníkov pred dôležitým a pre 
niektorých neľahkým rozhodnutím, už onedlho totiž ukončia 
základnú školu a pomaly začínajú premýšľať o svojej vlastnej 
budúcnosti  

Kristína Kašperová 

Netypické 
vyučovanie 

Na škole v tento 
deň prebiehalo 

tematické 
vyučovanie. 

10 Gymoš 

/foto: Simona Macejová/  

-> Najodváţnejší deviataci 
museli prejsť rôznymi skúškami 
odvahy, napríklad podľa pachu 
zistiť, čo majú pod nosom. 
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-> Kaţdoročne pre deviatakov 
Deň otvorených dverí začína 
vystúpením školského 
folklórneho súboru. 

POHĽAD SPÄŤ 



metoch, taktieţ sa mohli opýtať na všetko, čo 
ich zaujímalo. Študenti SŠJH pod vedením 
svojich pedagógov prezentovali interaktívnou 
formou rôzne predmety a odbory, ktoré štu-
dujú. „Všetci sú tu podľa mňa veľmi milí a 
priateľskí. Páči sa mi, ţe sa s nami rozprávajú 
s humorom," zhodnotila priebeh dňa devia-
tačka Lea Niemašíková zo Spojenej školy v 
Zborove.  

Na spestrenie a celkový dojem boli pre 
ţiakov pripravené aj aktivity. V učebni geo-
grafie si viacerí mohli overiť svoje vedomosti 
v orientácii na slepej mape. V triede, v ktorej 

bola prezentovaná biológia, vy-
trvalo fúkali vzduch do sla-
miek, aţ kým rúţový roztok 

fenolftaleínu úplne nestra-
til farbu. Trochu sa po-
trápili, ale zároveň aj 
pobavili, keď sa na 
chodbe pokúšali do-
stať autíčko na diaľ-
kové ovládanie cez 
drevené palety. Štu-
denti z odbornej školy 
predviedli, čo všetko 
vedia spraviť, vytvoriť 
alebo zhotoviť. Zaují-

mavá bola podľa ţiakov 

uţ známa lampa, ktorá sa dokáţe rozsvietiť 
na tlesknutie.  

Na DOD pravidelne prichádzajú okrem 
ţiakov aj rôzne firmy, ktorých cieľom je pred-
staviť ţiakom a študentom moţnosti spolu-
práce s nimi. Tieto ponuky sa týkajú najmä 
ţiakov z odbornej školy. Jednou z nich bola aj 
firma Gohr Veľký Šariš. Jej personálny riadi-
teľ Miroslav Rokošný účasť firmy na DOD 
zhodnotil slovami: „S vašou školou spolupra-
cujeme druhý rok, sme tu preto, aby sme do-
stali do povedomia ako školu, tak aj nás. Na-
ším hlavným cieľom je propagovať systém 
duálneho vzdelávania v našom podniku.―  

 Tí rozhodnejší ţiaci si moţno len 
potvrdili svoj výber školy. No tým deviata-
kom, ktorí sa ešte nerozhodli, sme sa snaţili 
pomôcť s ich výberom a moţno ţe sme im po-
mohli vytvoriť jasnejšiu predstavu o našej 
škole. Natália Kyjovská, deviatačka zo Zá-
kladnej školy Bartolomeja Krpelca v Bardejo-
ve sa uţ rozhodla: „Tento DOD je super, na-
ozaj sa mi tu veľmi páči. Určite by som chcela 
ďalej študovať na tejto škole najmä preto, le-
bo tu máte super časopis, ktorý je najlepší na 
Slovensku. Veľmi ma baví písanie, preto 
mám aj vlastný blog o móde. Ak budem na 
tejto škole, tak by som určite chcela písať do 
tohto časopisu.― 

POHĽAD SPÄŤ 

-> Študenti školy sa interaktívnou 

formou snaţili prezentovať 

vyučovanie jednotlivých predmetov. 
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HISTÓRIA 

Január 1945 sa do dejín zapísal 
oslobodením Bardejova od 
fašizmu vojakmi prvého 
československého armádneho 
zboru 

Daniel Kraus 

Za naše 
mesto 

V 
 dňoch od 12. do 15. januára 1945 
sa začala mohutná zimná ofenzíva 
spojeneckých armád od Baltu po 
Karpaty na pomoc západným spo-

jencom. Do ofenzívy sa zapojil aj prvý česko-
slovenský armádny zbor, ktorý bol od 3. do 
20. januára 1945 podriadený sovietskej prvej 
gardovej armáde. Sovietske zväzky prvej gar-
dovej armády útočili priamo v smere na Pre-
šov, prvá československá brigáda dostala za 
úlohu oslobodiť Zborov a tretia českosloven-
ská brigáda mala rozkaz oslobodiť Bardejov. 
Útvary prvej brigády narazili v dňoch 16. a 17. 
januára na tuhý odpor nepriateľa. Napriek 
tomu oslobodili poľskú obec Ciechania, Vá-
peník a Vyšný Orlík. Po úspešnom rannom 
postupe 19. januára obsadila Niţný a Vyšný 
Mirošov, Šarišské Čierne a Ciglu. Podvečer 
prvý a druhý prápor útokom obsadil Beche-
rov a Chmeľovú. Umoţnili tak tretiemu prá-
poru oslobodiť v nočných hodinách Zborov. 

Tretia československá samostatná bri-
gáda pod velením brigádneho generála Karla 
Klepálka po prelomení nemeckej obrany na 
rieke Ondava prenasledovala nepriateľa v 
smere Niţná Olšava, Radoma, Okrúhle, Ku-
čín, kde bola odpoludnia 18. januára zastave-
ná mohutnou paľbou. V čele tretej brigády 
postupoval štvrtý úderný prápor v zime a 
v ťaţkostiach, pretoţe väčšina mostov bola 
zničená. Mimoriadne sa osvedčili vojaci roty 
poručíka Františka Tyrichtra a na ich pravom 
krídle samopalníci kapitána Viliama Sachera. 
19. januára o pol desiatej doobeda vyrazili 

12  Gymoš 

/f
o

to
: 

m
jf

le
ck

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m
 /

 

->  

/fo
to

: sev
ero

v
y

ch
o

d
.sk

/  
/fo

to
: w

ik
iw

a
n

d
.co

m
/ 

-> Vstup česko-slovenských vojsk 
na územie severovýchodného      
Slovenska 6. októbera 1944.  

-> Československí vojaci       
so zástavou jednotky v ZSSR. 

-> Socha na Námestí SNP pripomína 
oslobodenie Bardejova sovietskou      
armádou 19. januára 1945. 

/foto: wikiwand.com /  

http://mjfleck.wordpress.com/2014/03/14/john-lennon-couldnt-play-guitar/
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HISTÓRIA 

-> Ludvík Svoboda počas príhovoru pred prvým       

československým armádnym zborom. 

vojaci tretej brigády smerom na Bardejovskú 
Novú Ves. Prvý sled o štvrť na jedenásť do-
obeda obsadil obce Dubinné, Poliakovce, 
Hrabovec a Komárov. Vo večerných hodinách 
po úspešnom prieniku samopalníkov kapitá-
na Sachera a pešiakov kapitána Kamila Krej-
cárka bola oslobodená Barde-
jovská Nová Ves. Prvá rota 
štvrtého úderného práporu 
pod velením poručíka Tirich-
tera a na jeho pravom krídle 
rota samopalníkov nadporučí-
ka Ceithamla postupovali po 
západnom brehu rieky Topľa 
cez Jedlovec a Kopytovku. 
Prieskumníci čaty podporučí-
ka Ivana Lehára a veliteľa prieskumného 
druţstva čatára Josefa Činčalu sa priblíţili k 
Bardejovu, kde zistili slabú silu nepriateľa. To 
umoţnilo veliteľovi brigády nariadiť nočný 
útok na mesto. 

Vojaci prvej samostatnej brigády v noci 
z 19. na 20. januára vtrhli to Bardejova. Útok 
bol taký rýchly a prekvapujúci, ţe mnohí ne-
meckí vojaci nestačili utiecť, poschovávali sa 
na pôjdoch, v pivniciach a stodolách. V sko-
rých ranných hodinách 20. januára dorazili 
do Bardejova aj prvé jednotky sovietskej prvej 
gardovej armády.  

Tretia samostatná brigáda prvého čes-
koslovenského armádneho zboru sa v bojoch 
o mesto Bardejov vyznamenala tak, ţe bola 
menovaná v rozkaze vrchného veliteľa soviet-
skych vojsk. Na počesť prvej a tretej českoslo-
venskej samostatnej brigády a prvého česko-

slovenského armádneho zboru 
boli na rozkaz vrchného velite-
ľa Sovietskej armády vypálené 
čestné salvy. 
 Túto významnú udalosť 
si kaţdoročne mesto pripomí-
na na Radničnom námestí re-
konštrukciou oslobodenia, 
pričom vojaci predvádzajú 
ukáţku boja proti Nemcom. 

Rekonštrukcia oslobodenia mesta má priaz-
nivcov vo všetkých vekových kategóriách. Zú-
častňuje sa jej mládeţ, ale aj tí najmenší, ktorí 
sa vďaka tomu naučia aj niečo z našej histó-
rie. Zaspomínať si chodia aj starší ľudia, me-
dzi nimi určite aj tí, ktorí boli súčasťou oslo-
bodenia pred sedemdesiatimi tromi rokmi. 
Deň pred touto udalosťou sa kladením vencov 
pri Pamätníku vďaky a priateľstva vzdáva 
hold nevinným ľuďom a padlým vojakom. 
Hovorí sa, ţe bez vojny by neexistoval mier. 
Buďme vďační tým, ktorí bojovali za to, ţe 
dnes môţeme ţiť v mieri.  

Útok na Bardejov bol 

taký rýchly a 

prekvapujúci, že 

mnohí nemeckí vojaci 

nestačili utiecť. 
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-> Oslobodenie Bardejova si obyvatelia mesta 

kaţdoročne pripomínajú rekonštrukciou bojov. 
/foto: archív Gymoš/ 

http://weaselzippers.us/166901-tweet-of-the-day-john-lennon-meets-che-guevara/


S 
vätý Mikuláš bol 
veľmi skromný člo-
vek aj napriek to-
mu, ţe ako mladý 

zdedil veľký majetok po ro-
dičoch. Nenechal si z neho 
nič pre seba a namiesto to-
ho, aby si uţíval bohatstvo 
a ţil v prepychu, pomáhal 
chudobným ľuďom a najmä 
deťom. A práve z toho po-
chádza tradícia 6. decem-
bra.  

Na Spojenej škole Juraja 
Henischa sa sviatok svätého 
Mikuláša oslavuje kaţdý 
rok. V decembri minulého 
roku to bolo uţ po sied-
mykrát, keď tento deň or-

ganizovala učiteľka Irena 

Hřibová. „Začalo to tým, ţe som 
poprosila prvákov na hodine ná-
boţenstva, či by neboli ochotní 
vystúpiť s mikulášskymi pesnič-
kami alebo vinšami. Čiţe na za-
čiatku to bola záleţitosť študen-
tov prvých ročníkov. Najprv sme 
chodili len s gitarou a aj obleče-
nie bolo napríklad oproti tomu-
to roku pomerne jednoduchšie. 
Dôleţité však bolo od začiatku 
to, ţe to bolo od srdca,― spomína 
na obdobie spred siedmich ro-
kov. V nasledujúcich rokoch, 
s príchodom nových prvákov, sa 
začali pridávať aj ďalší ţiaci 
a tradícia sa pomaly na škole 
udomácnila.   

Posledné tri roky sa na 
príprava začal podieľať aj učiteľ 

V dnešnej dobe si niektorí ľudia ani 
neuvedomujú, aké sviatky vlastne slávia.      
A platí to aj o sviatku svätého Mikuláša 

UDALOSTI 

Sladký deň 

Veronika Dinisová 
/foto: Simona Macejová/ 

-> Mikulášsky deň uţ po siedmykrát organizovala učiteľka Irena 

Hřibová. Mikuláša tento rok stvárnil druhák Maximilián Pagáč. 14  Gymoš 
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-> Posledné okamihy pred odchodom        

z triedy, kde sa celý program pripravoval, 

boli trochu nervózne, ale postupne sa štu-

denti uvoľnili a celý deň si uţili. 



odborných predmetov Stanislav Bialobok, 
ktorý na škole vedie školský folklórny súbor, 
takţe nácvik hudobnej stránky si vzal na 
starosť práve on. Učiteľke Hřibovej ostali 
skúšky celého programu a samotný Mikuláš 
so sprievodom čertov a anjelov. Pred troma 
rokmi škola kúpila úplne no-
vý mikulášsky kostým, čím to 
oproti predošlým rokom vy-
zeralo kultivovanejšie. Anjeli 
a čerti si oblečenie vyberali 
sami. „Klobúk dole pred všet-
kými ţiakmi, ktorí sú ochotní 
podieľať sa na organizácii a 
udrţiavaní tejto tradície. Pre mnohých je to 
veľmi náročné, keďţe väčšinou to nie sú 
ţiadni herci, a preto je logické, ţe niektorí 
mali zo začiatku problémy s vystupovaním. 
Ale vţdy to robili pre ostatných študentov, 
aby im urobili radosť,― vyzdvihuje ochotu 
študentov Hřibová. 

Samotné vystúpenie v jednej triede 
trvá pribliţne desať minút. Celkovo 
v minulom roku program ponúkli študentom 
vo viac ako dvadsiatich triedach. Do tried 
vstupovali počas vyučovacích hodín v čase, 
keď bola cela trieda pokope. Školský súbor 
zaspieval krásne mikulášske piesne, ktorými 
priviedli všetkých ţiakov a učiteľov do miku-

lášskej nálady. Jedna pieseň je vţdy klasická 
mikulášska a druhá je na melódiu, ktorá je 
aktuálna, pričom študenti k nej vymýšľajú 
text. Tento rok si Mikuláš pre ţiakov pripra-
vil aj kvíz, v ktorom sa pýtal, čo o svätom Mi-
kulášovi vedia. Učiteľka Hřibová presne vie, 

prečo ho urobila: „V celkovej 
štatistike sa zistilo, ţe ţiaci 
nevedia o Mikulášovi skoro 
nič. Preto moţno smelo pove-
dať, ţe tento deň má aj eduka-
tívny charakter.―   
Kaţdoročne stvárňuje Mikulá-
ša iný ţiak. Tohto roku to bol 

druhák Maximilián Pagač. 
„Vţdy som trvala na tom, aby sa z Mi-

kuláša na našej škole nestal Santa, v tom prí-
pade by som s organizáciou nechcela mať nič 
spoločné. Myslím si, ţe je veľmi dôleţité, aby 
sme pokračovali v kresťanských tradíciách a 
nenahrádzali naše sviatky.― 

Mikulášsky deň je medzi študentmi 
veľmi populárny nielen preto, ţe je iný, ako 
beţné dni. „Som veľmi rada, ţe sa na našej 
škole kaţdoročne organizuje Mikuláš a ţe sa 
nezabúda na naše tradície. Páčilo sa mi, ţe 
Mikuláš dával kvíz o sebe, lebo som sa o ňom 
veľa dozvedela,― zhodnotila deň tretiačka Ja-
na Maňková.  

„Vždy som trvala         

na tom, aby sa                 

z Mikuláša na našej 

škole nestal Santa.“ 

UDALOSTI 

-> 6. decembra minulého roka sa krátko   

pred ôsmou ráno Mikuláš aj so sprievodom 

vydal do tried urobiť študentom radosť. 

UDALOSTI 

-> Hudobnú zloţku programu         

zabezpečuje školský folklórny súbor. 
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Od predmetu v škole až k vlastnej firme. Devätnásťročný študent 

Michal Janko si popri vysokoškolskom štúdiu so svojimi 

spolužiakmi založil firmu na výrobu želatínových cukríkov Herbik 

s.r.o.  

Peter BubenPeter Buben  

Sladká firma 

ROZHOVOR 
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J 
eho ţivotný príbeh je dôkazom toho, 
ţe dobrý nápad môţe priniesť úspech 
aj v mladom veku. O tom, ako firma 
vznikla, čo všetko museli prekonať a 

čo ich ešte čaká, porozprával pre časopis Gy-
moš. 
 
Ako si sa dostal k myšlienke podnika-
nia? 
 Jedného dňa, keď som sedel 
s kamarátom v škole, prišla za 
nami profesorka a odporučila 
nám voliteľný predmet apliko-
vaná ekonómia. Podstatou 
tohto predmetu je zaloţenie 
cvičnej firmy, ktorá simuluje 
reálnu akciovú spoločnosť. Ce-
lé riadenie spoločnosti bolo v rukách študen-
tov, ja som zastával rolu prezidenta spoloč-
nosti. 
 
A kde vznikla myšlienka výroby cukrí-
kov?  
 S touto študentskou spoločnosťou sme 
navštívili bratislavský Veľtrh študentských 

spoločností neziskovej organizácie Junior 
Achievement Slovensko, kam sme šli 
s myšlienkou výroby ţelatínových cukríkov 
s výťaţkami z bio bylín, ktoré majú rôzne bla-
hodárne účinky na ľudský organizmus. Na 
tomto veľtrhu sme boli veľmi úspešní, či uţ 
oceneniami alebo pochvalou od porotcov. To 
podporilo mňa  a mojich spoluţiakov 
v presvedčení, ţe to, čo robíme, robíme správ-
ne. 

 
Takže po tejto súťaži ste si 
založili vlastnú firmu?  
 Áno. Sme v nej štyria 
spoločníci – ja a moji dvaja 
spoluţiaci mame polovicu fir-
my a potom jeden investor, 

ktorý vlastní tú druhú polovicu. On nám 
v podstate financuje doterajší vývoj a dáva 
nám potrebné skúsenosti, ktoré sme my do-
posiaľ nemali. 
 
V akom štádiu sa momentálne nachá-
dza vaša firma?  
 No, tak tu je to trochu zloţitejšie. Mo-

-> Všetko začalo na Veľtrhu             

študentských spoločností, kde Michal 

Janko spolu so svojimi spoluţiakmi 

získal niekoľko ocenení 

Celé riadenie 
spoločnosti bolo 

v rukách študentov. 

ROZHOVOR 
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/foto:  archív Herbik s.r.o./ 



ROZHOVOR 

mentálne dokončujeme vývoj, máme síce re-
ceptúru účinných zloţiek, ale výroba samot-
ných cukríkov je veľmi zloţitá. Vyuţívame ţi-
vočíšnu ţelatínu, ktorá má veľa prospešných 
účinkov na ľudský organizmus a z hľadiska 
receptúry sa najlepšie kombinuje s bylinkami. 
 
Ste schopní vyrobiť tieto cukríky?  
 Ako sa to vezme. Schopní sme, ale chý-
bajú nám technológie, čiţe 
stroje.  
 
Máte už aj priestory, kde 
bude táto firma sídliť?  
 V súčasnosti ţiadame 
o príspevok Ministerstvo hos-
podárstva, aby sme vedeli tento projekt ešte 
viac rozbehnúť, keďţe sa táto investícia pohy-
buje v státisícoch eur. Nie je to jednoduché, 
pracujeme na tom uţ rok a momentálne sme 
v kontrole Ministerstva, či spĺňame podmien-
ky pre tento príspevok a čakáme, či nám vy-
hovejú. Ja pevne verím, ţe áno. A čo sa týka 
otázky, priestory máme, keďţe je to jedna 
z podmienok pre príspevok. 
 
Máte pripravený aj plán B?  
 Na stole mame niekoľko moţných sce-
nárov. Prvým je, ţe dostaneme tento príspe-

vok, V prípade, ţe nie, máme viacero moţnos-
tí a riešení, ako tento projekt zrealizovať aj 
bez podpory štátu. 
 
Ochutnal si už aj reálnu vzorku vašich 
cukríkov?  
 Samozrejme. Týchto vzoriek boli uţ de-
siatky aţ stovky. Keď si spomeniem na prvé 
cukríky, ktoré sa ani nepodobali na cukríky, 

aţ do dnešných dní, kedy si uţ 
vieme vyrobiť presne taká, ako 
sami chceme, prešli sme veľ-
mi dlhú cestu. Na ich vývoji 
sme dokonca spolupracovali 
s profesionálmi. 
 

Takže ste oslovili konkurenciu. Ako re-
agovali?  
 Rôzne, oslovili sme odborníkov na cuk-
rovinky, ale aj z farmaceutického odvetvia. 
Strach z konkurencie sa u niektorých moţno 
prejavil v tom, ţe viacerí ostrieľaní hráči na 
trhu, s ktorými sme plánovali spoluprácu, ne-
šli do tohto projektu s čistými úmyslami 
a z toho dôvodu v spolupráci s nimi uţ nepo-
kračujeme. Ale všetko zlé je na niečo dobré 
a dáva nám to cenné skúsenosti do ţivota, 
ktoré by sme inak získavali len ťaţko 
a veľmi dlho. 
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-> Webová stránka firmy 

ponúka všetky potrebné    

informácie. 

/foto: herbik.sk/ 

Keď si spomeniem     
na prvé cukríky, ktoré 

sa ani nepodobali       
na cukríky... 

Autoškola  

Remeta 



ROZHOVOR 

Autoškola  

Remeta 

10.1.2018 

31.1.2018 

20.2.2018 

03.10.2017 

26.10.2017 

PRE ŠTUDENTOV SPOJENEJ ŠKOLY JURAJA HENISCHA  

PONÚKAME ZĽAVU TRIDSAŤ EUR!  

(Zľavu nemožno kombinovať s inými zľavami AUTOŠKOLY REMETA) 



P 
osledné mesiace v kalendárnom roku 
sú v ekonomike zaznamenávané ako 
najproduktívnejšie a pre obchodní-
kov predstavujú raj. Čo však na via-

nočný rozpočet povie študent?  
Podľa prieskumu, ktorý Gymoš v škole 

uskutočnil v novembri minulého roku, sa 
skoro polovica z osemdesiatich deviatich opý-
taných študentov a učiteľov 
vyjadrila, ţe na minuloročné 
vianočné darčeky minula 
v priemere od dvadsať aţ do 
päťdesiat eur. Druhé najväč-
šie percento patrilo sume od 
sto do stopäťdesiat eur. Pres-
ne toľko chcelo minúť 28% respondentov. Na 
druhej strane len 6% opýtaných si mohlo do-
voliť pouţiť na svojich blízkych viac ako sto-
päťdesiat eur. No pre niektorých sú aj tieto 
sumy privysoké. Desatina sa totiţ vyjadrila, 
ţe na Vianoce zo svojho rozpočtu obetuje ma-
ximálne dvadsať eur.  

Aj z tohto prieskumu vyplýva, ţe nie 
kaţdý si môţe štedré Vianoce dovoliť. No aj 
napriek tomu existuje viacero moţností, ako 
môţu nielen študenti nejaké peniaze na takú-
to príleţitosť získať. Najbeţnejšou je v súčas-
nosti veľmi obľúbená študentská brigáda. 
Študenti pracujú v rôznych prevádzkach, 
stretnúť ich moţno pomerne často 

v obchodných reťazcoch, 
v reštauráciách a baroch, ţiaci 
odbornej školy vykonávajú 
platenú prax vo firmách. Je to 
vlastne zabezpečenie príjmov 
vlastnou aktivitou.  
Peniaze môţeme získať aj 

z vlastného priebeţného sporenia. Učiteľka 
ekonomiky na škole Slavka Gernátová odpo-
rúča najmä disciplinovanosť: „Je dôleţité byť 
dôsledný v pravidelnom sporení, a to 
z akéhokoľvek príjmu. Odporúča sa šetriť 
pravidelne kaţdý mesiac, teda disciplinovane, 
a to vo výške 10% z čistého príjmu. Ja osobne 

-> Kaţdý by chcel pre svojich 

blízkych bohatého Jeţiška. Nie 

kaţdý si ho však môţe dovoliť. 

FINANCIE 

Za čo kúpiť 
darčeky? 

Určite každého z nás pod 
vianočným stromčekom 
poteší nejaký darček od 
našich blízkych, a preto 

Vianoce predstavujú pre 
rodinný a najmä študentský 

rozpočet veľkú finančnú 
záťaž 

Erika Babčáková 
/foto: vianoce.shopinguj.sk/ 

Len 6% opýtaných si    

mohlo dovoliť použiť na 

svojich blízkych viac ako 

stopäťdesiat eur. 
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odporúčam, ak sa dá, ušetriť aj 20% a viac, či 
uţ z príjmu na základe brigády alebo 
z vreckového. Najdôleţitejšie ale je, ţe treba 
sporiť naozaj pravidelne.― Takto nasporené 
peniaze Gernátová odporúča 
uchovávať doma do obálky, na 
ktorú je potrebné zapísať sumu, 
ktorú človek odkladá z kaţdej 
výplaty, respektíve z vreckového.  

Ďalšou moţnosťou, ako 
získať peniaze, je úver alebo ne-
banková pôţička. Pri týchto formách je dôle-
ţité všímať si nielen úrokovú sadzbu, ale aj 
ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). 
Práve táto vyjadruje reálne náklady na pôţič-
ku, pretoţe okrem úrokov je potrebné, aby 
klient zaplatil poplatok aj za úverovú zmluvu, 
čiţe poplatok za vedenie úverového účtu. Mô-
ţe sa napríklad stať, ţe úroková sadzba je 7%, 
ale RPMN bude aţ 17% „Nemyslím si, ţe prá-
ve tento spôsob je výhodný pre študentov, 

keďţe klient zaplatí za úver stále viac, ako si 
poţičal, a musí počítať aj s poplatkami za 
uzavretie zmluvy a samozrejme aj za prípadné 
omeškané splátky. Pozor si treba dávať aj pri 
čítaní pôţičkovej zmluvy, ktorú podpisujeme, 
pretoţe svojím podpisom vyjadrujeme súhlas 
s podmienkami banky respektíve nebankový-
mi pôţičkami,― upozorňuje na riziká spojené 

s takýmito pôţičkami Gernáto-
vá. 
 Určite najriskantnejším 
krokom je uţ vyššie spomínaná 
nebanková pôţička. Je to vlastne 
rýchla pôţička s vysokými úrok-
mi a hrozbami vysokých poplat-

kov za oneskorené splátky, a preto tu je moţ-
ný aj rýchly nástup exekútorov.  

Dobrým spôsobom, ako zvládnuť via-
nočné nákupy, je vyčleniť si dopredu konkrét-
nu sumu, ktorú chce človek minúť na darče-
ky. Odporúča sa platiť v hotovosti, pretoţe 
takto vieme, koľko v skutočnosti minieme 
a koľko peňazí nám ešte ostáva. Navyše sa pri 
tomto spôsobe platby nemôţe stať, ţe banko-
vý účet sa dostane do debetu.  

FINANCIE 

„Najdôležitejšie ale 
je, že treba sporiť 

naozaj pravidelne.“  
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-> Výhodné brigády           

pre študentov ponúkajú            

napríklad obchodné reťazce. 
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-> Učiteľka ekonomických predmetov          

na škole Slavka Gernátová odporúča            

pri sporení hlavne disciplínu. Na druhej   

strane varuje najmä pred pôţičkami                

v nebankových inštitúciách. 



J 
ozef Petrik bol v roku 2007 jedným 
z absolventov trojročného odboru au-
toelektrikár. Ako väčšina jeho spolu-
ţiakov, aj on sa rozhodol pokračovať 

v štúdiu a dorobiť si nadstavbu v odbore spot-
rebná elektronika. Zo štúdia na strednej škole 
si toho uţ veľa nepamätá, spomína si však na 
dobrý kolektív a pár učiteľov, na ktorých ni-
kdy nezabudne. „Boli sme typický kolektív, 
kde sa stretlo veľa pováh, takţe za päť rokov 
sa nám podarilo zaţiť to, čo väčšine mladých 
na strednej. Hádky, problémy, neospravedl-
nené hodiny, ale i nerozlučné priateľstvá, kto-
ré trvajú dodnes, neboli ani u nás výnimkou. 

Z učiteľov mi v pamäti utkvel najviac  Jaro-
slav Zábojník, ktorý uţ dnes, ţiaľ, nie je me-
dzi nami. Dokázal si na vyučovaní udrţať 
pred ţiakmi zdravú autoritu, čo sa mi veľmi 
páčilo, a bol mi v mnohom vzorom,― spomína 
s odstupom rokov s úsmevom na tvári na čas 
štúdia na strednej škole.  

Po úspešnej maturite nepodľahol pr-
votnému pokušeniu odísť ako väčšina jeho 
spoluţiakov pracovať niekam do zahraničia, 
ale poslal prihlášku na Technickú univerzitu 
do Košíc, kde ho prijali. „Vysokú školu som 
pôvodne neplánoval, podnet mi dala triedna 
učiteľka Katarína Grubarová, ktorá ma pre-

BÝVALÍ ŠTUDENTI 

Jeden citrón? 
„To, čo som vyštudoval, ma skutočne baví a svoje povolanie by som 
nikdy nemenil. Vyštudovať niečo, čím sa bude človek aj neskôr 
v živote živiť, je snom mnohých a som rád, že mne sa to podarilo,“ 
hovorí Jozef Petrík, zamestnanec firmy Torno s.r.o. 

Mária Dziaková 
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-> Jozef Petrík  pracuje ako          

prijímací technik pre automobilovú 

značku Citroën. 
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svedčila, aby som poslal prihlášku. Nastupo-
val som s tým, ţe skúsim aspoň prvý semes-
ter, a ak to nevyjde, pôjdem do zahraničia.― 
Čo sa týkalo nadobudnutých vedomostí zo 
štúdia na strednej škole, v porovnaní 
s gymnazistami sa necítil v nevýhode. „Boli 
sme v podstate na rovnakej úrovni, no nie 
z rovnakých predmetov. Z matematiky boli vo 
výhode oni, z technických predmetov som vy-
nikal ja, keďţe na odbornej 
škole bola technika beţným 
predmetom a základy som uţ 
ovládal. Bol tam však určite 
rozdiel aj v tom, ţe som nebol 
zvyknutý na také mnoţstvo 
učenia. Na všetko sa však dá 
zvyknúť, dôleţité je chcieť. 
Spravil som prvé skúšky a tak to išlo ďalej. 
Ani na um mi však vtedy neprišlo, ţe o päť 
rokov na to budem mať za sebou úspešne uţ 
aj štátnice,― vyzdvihuje asi najlepšie rozhod-
nutie svojho ţivota.  

Po troch rokoch vysokoškolského štú-
dia mu však internátny ţivot prestal vyhovo-
vať, vyuţil preto ponuku trvalého pracovného 
pomeru firmy Torno s.r.o., kde praxoval uţ 
počas stredoškolského štúdia, a prešiel na ex-
terné štúdium. Po absolvovaní štátnic sa Jo-
zefova pozícia v zamestnaní nemenila 

a nezmenila sa dodnes.  
Vo firme Torno, ktorá je výhradným 

zástupcom automobilovej značky Citroën 
v Bardejove, pracuje ako prijímací technik. 
„Moja pozícia zahrňuje hlavne konzultácie so 
zákazníkmi o ich problémoch s autom, ga-

rančné zákazky a podobne. So 
svojou pozíciou a celkovo pra-
covným kolektívom som veľmi 
spokojný, pretoţe tu vládne ro-
dinná atmosféra a priateľské 
vzťahy medzi podriadenými aj 
nadriadenými, čo je, myslím si, 
veľmi dôleţité. Firma zamest-

náva viacero zamestnancov, od vedúceho ser-
visu cez elektrikárov, lakovníkov aţ po klam-
piarov. Musí byť totiţ schopná podať zákazní-
kovi komplexné sluţby, pretoţe v dnešnej do-
be sú kvalitné sluţby dôleţitou poţiadavkou 
zákazníkov,― opisuje Petrík svoje momentálne 
zamestnanie.  

Práca s autami ho baví, a tým, ţe auto-
mobilový priemysel rýchlo napreduje, je sa 
stále čo učiť. Do budúcna zmenu zamestnania 
neplánuje, na prvom mieste je teraz u neho 
rodina, ktorej sa chce venovať.  

-> Firma Torno s.r.o., ktorá je              

výhradným zástupcom značky Citroën 

pre Bardejov, sídli na Jiráskovej ulici. 

BÝVALÍ ŠTUDENTI 

„...kvalitné služby sú     

dôležitou                  

požiadavkou           

zákazníkov.“  
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-> Súčasťou firmy sú aj dielne, takţe         

spoločnosť je schopná klientom poskytnúť 

komplexné sluţby. 

/foto: Simona Macejová/ 

/foto: Simona Macejová/ 



P 
racovný pohovor. Naozaj to znie straš-
ne, vravel som si.  Nevedel som, čo ma 
čaká, pretoţe je veľmi jednoduché po-
slať ţivotopis a napísať doň kvantum 

informácií, avšak, ak uţ je potrebné rozprávať 
o sebe, prípadne prečo si človek vybral dané 
miesto – to je uţ iné kafíčko. V mojom prípade 
šlo o prvý pracovný pohovor v mojom ţivote, 
ktorý som k tomu absolvoval v angličtine. Pri-
znám sa, bol som naozaj nervózny, ale nakoniec 
to dopadlo veľmi dobre a získal som prácu lek-

tora anglického jazyka v jazykovej škole Gabby.  
Strach zo získania part-time jobu pomi-

nul veľmi rýchlo, ale na dvere klopal druhý ka-
marát. Neistota. Neistota v tom, ţe som sa mal 
postaviť pred štvorročné aţ šesťročné deti a učiť 
ich angličtinu. Nikdy som to predsa nerobil. Čo 
teraz ? Budú ma rešpektovať? Mám byť ich ka-
marát ? Alebo ....  

Pochyboval som o tom, či to reálne bu-
dem zvládať. Samozrejme, kolegyňa ma zaučo-
vala a prešiel som školením, dokonca som po-

MÔJ SPLNENÝ SEN 

Prvé  
kroky 
Keď som pred rokom začal               
po prvýkrát vyučovať angličtinu     
na jazykovej škole, bál som sa.        
Po roku musím povedať, že to 
bolo jedno z najlepších 
rozhodnutí v mojom živote 

Damián Michalco 
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/foto:  archív Damiána Michalca/ 

->Ţilinská jazyková škola Gabby  

Damiánovi ako študentovi             

anglického jazyka ponúkla prvý    

kontakt s praxou. 
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-> Vyučovanie prebieha 

interaktívnou formou,    

Damián vyuţíva napríklad 

aj hru na gitare. 



-> Farby sa deti učia tak, ţe na pokyn maľujú obrázky. 

MÔJ SPLNENÝ SEN 
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-> Jazykovka ponúka aj letné tábory 

neďaleko Ţiliny. 

čas štúdia skôr absolvoval kurz alternatívnej 
pedagogiky Montessori, ktorú vyuţívam aj v 
jazykovke. Cítil som sa sprvu nesvoj, avšak pri-
šiel som na to, čo je pre mňa dôleţité. Po prvé, 
škola mi ponúkla krásny základ toho, ako vyze-
rá učiteľské povolanie, ale v základe aţ počas 
skutočnej reality som zistil, ţe 
je podstatné mať rešpekt pred 
povolaním učiteľ. Po druhé, je 
ozaj krásne, ak si človek vie ná-
jsť cesty, ako si uţiť 
a spríjemniť prácu. V mojom 
prípade - mať na hodine zába-
vu, ktorá má svoje výsledky, je pre mňa odme-
nou, pretoţe všetok čas, ktorý investujete do 
rôznych činností, by mal mať svoje ovocie. 
Myslím, ţe som si splnil sen – pretoţe je veľmi 
podstatné skombinovať vedomosti s realitou, 
ktorá nie je jednoduchá. Ak u detí nevyvoláte 
aktivitu a nie sú súčasťou celého vzdelávacieho 
procesu, štandardne strácajú pozornosť, nepo-
čúvajú a ţijú vo svojom svete, v ktorom sa mô-
ţete rozkrájať a nenájdete spoločnú reč. 

Preto kaţdú hodinu začíname pohybovo-
hudobnou aktivitou, pri ktorej sa občas zapo-
tím aj ja a deti sú šťastné, lebo tancujú, spieva-

jú a čo je najdôleţitejšie, učia sa a ani len o tom 
netušia. Vyučovanie ďalej prebieha veľmi voľ-
ne, ale organizovane, pri ktorom pouţívam rôz-
ne kartičky s obrázkami, pexeso, obrázky, ktoré 
si deti maľujú, pouţívam taktieţ gitaru, pretoţe 
mne samému počúvanie anglických pesničiek 

veľmi pomohlo. Jazyk nielen 
ja, ale aj moji kolegovia učíme 
prirodzene cez spoločný zá-
klad, slovnú zásobu, učíme sa 
beţné frázy – ako keď sme boli 
malí a rodičia na nás rozprávali 
a učili sme sa rozprávať. Deti 

sú špongia, ktorá nasáva všetko, preto je krás-
ne, keď rodičia za mnou prídu a povedia, ţe vi-
dia u dieťaťa, ţe sa niečo naučilo, ţe urobilo 
pokrok, čiţe sa, ako tomu hovoríme v škole, ot-
vorilo svetu. Stále je však úsmevné, keď som 
s rodičmi na chodbe a opýtam sa niečo detí po 
anglicky a zdá sa, ţe dieťa nevie reagovať, ale 
ono to v skutočnosti vie, len sa tvári, ţe o tom 
nikdy nepočulo a potom ...   

Na druhej strane, je to niekedy namáha-
vé – pretoţe človek sa cíti unavený – deti 
„kradnú― energiu. Preto je najlepšie po práci si 
dať kávu a uţívať si pokoj.   

...každú hodinu 

začíname pohybovo-

hudobnou aktivitou... 



 

O 
päť je tu nový rok. Čaká na nás mnoho 
záţitkov a skúseností. Vstupujeme do 
začiatku roka s radostnou oslavou, 

prípitkami, sľubmi. Tak vstúpme aj so sľu-
bom lepšieho správania sa a hromadou mo-
rálnejších slov.  

Ako novoročné predsavzatie si väčši-
nou dávame motiváciu do učenia, viac sa ve-
novať rodine, domácim miláčikom, pomáhať 
doma s domácimi prácami a podobne. Samo-
zrejme je to taktieţ veľmi potrebné, no nieke-
dy nám unikajú podstatnejšie veci. Nájdu sa 
aj ľudia, ktorí si uvedomujú svoj neslušný 
slovník a dajú si ako predsavzatie pouţívať 
menej vulgárnych slov. No je ich veľmi málo. 

Je to problém obzvlášť pri mladých. 
Svojou ľahkováţnosťou si moţno ani neuve-
domujeme, koľko ľudí okolo seba môţeme 
pohoršiť, uraziť ich alebo im psychicky ublíţiť. 
Niekedy si vyberáme slová celkom nevhodné 
do akejkoľvek situácie. Za to môţu samozrej-
me aj hormóny, ale aj kamaráti, vlastná vôľa 
a nerozváţnosť.  

Zamysleli sme sa vôbec nad tým, aké 
zbrane pouţívame? Ţe slovami môţeme toho 
druhého uraziť, ublíţiť mu? Mali by sme sa 
pokúsiť vţiť sa do koţe toho druhého. Ako by 
to bolo príjemné nám?   

Momentálne je to veľký problém hlav-
ne na základných a stredných školách. Berie 

sa to ako spôsob šikanovania. Citlivé povahy 
v mladom veku to majú najťaţšie. Väčšinou sa 
tak stanú stredobodom ústneho šikanovania. 
Nemusia nič robiť, len jednoducho nie sú 
sympatickí alebo nevyhovujú správaním sa 
odváţnejším kamarátom, respektíve spoluţia-
kom.   

Teraz neslušné slová počuť uţ aj od 
najmenších. No u nich je to ešte celkom ne-
vinné, nemyslia to zle. Oni len opakujú, čo 
počujú od starších alebo niekde len tak na uli-
ci. Tomu sa veľmi vyhnúť nedá. No je to ako 
vlna. Stačí, ţe jeden to niekde počul a hneď to 
pokračuje smerom ku kamarátom, ktorí to 
ako keby automaticky zopakujú a tak sa to šíri 
ďalej.   

Moţno teraz, keď je tu nový rok, čas 
nových predsavzatí, mali by sme sa zamyslieť 
nad naším správaním. Ako taký sľub do na-
sledujúcich dní by sme si mohli dať dôsled-
nejšie vyberať slová. Najprv by sme sa mali 
zamyslieť nad tým, čo chceme povedať 
a taktieţ ako to chceme povedať. Jedna vec sa 
predsa dá povedať aj dvadsiatimi rôznymi 
spôsobmi. Tak dajme si predsavzatie aspoň 
pokúsiť sa nájsť ten správny spôsob komuni-
kácie. Aj takouto cestou môţeme začať nový 
rok a uvedomiť si, ţe nielen skutky, ale aj slo-
vá sú obrazom toho, akí sme v skutočnosti ľu-
dia. 

Viktória Kašperová 
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Slovné 
zbrane 

-> Príchod nového roka u mnohých 

znamená   nové predsavzatia. Čo 

keby medzi nimi bola aj slušnejšia 

komunikácia? 

/foto: fotky.sme.sk / 

OČAMI ŠTUDENTA 



Slovné 
zbrane 

 

S 
i víťazom súťaže IH-
RA. Čo to je a ako si 
sa o nej dozvedel?    

 IHRA je súťaţ v tvorbe 
počítačových hier, ktorú orga-
nizuje ústav informatiky 
UPJŠ. Na vytvorenie počítačo-
vej hry sú potrebné tri veci. Znalosť progra-
movania, znalosť v oblasti tvorby grafiky a ne-
jaký ten nápad. Ja som vedel ako-tak progra-
movať a môj spoluţiak Ján Helmanovský ve-
del tvoriť grafiku. Spolu sme sa rozhodli, ţe 
by nebolo na škodu vytvoriť nejaký projekt, 
pri ktorom si tieto znalosti obaja zdokonalí-
me. Najprv sme si neboli istí, či sa nám vôbec 
niečo podarí vytvoriť, keďţe sme v tomto od-
bore boli úplní začiatočníci. Vzápätí sme do-
stali nápad, ten zahŕňal hru pre viacerých 
hráčov, ktorá by sa hrala v reálnom čase. Pri 
tvorbe boli potrebné ešte vyššie znalosti, keď-
ţe mala fungovať celosvetovo cez internet. Bo-
lo potrebné vyrovnať sa s mnoţstvom problé-
mov, ako napríklad s časovým oneskorením 
pri posielaní dát cez internet, čo bolo asi naj-

väčším problémom. Po posu-
nutí hry do hrateľného stavu 
sme hľadali na internete súťaţ, 
ktorá by nám sedela a hneď 
prvý výsledok vyhľadávania 
bola práve IHRA. 
  

Najlepší učitelia a prečo? 
 Za najlepšieho učiteľa povaţujem jedno-
značne nášho angličtinára Jozefa Homzu, 
pretoţe si ma získal svojím veselým a kama-
rátskym prístupom.  
 
Aké sú tvoje životné ciele? 
 Práca, ktorá ma bude baviť, vlastniť ro-
dinný dom a moţno neostať sám.  
  
Kto je tvoj idol a prečo?  
 Podľa mňa je v ţivote dôleţité zameria-
vať sa na seba a pracovať na sebe, nie snívať, 
ţe raz budeme ako iní. Veľa ľudí strávi toľko 
času obdivovaním svojich idolov, ţe úplne za-
budnú na seba.  
 
Skús opísať ideálneho partnera. 
 Empatický človek so zmyslom pre hu-

mor. Niekto, komu môţem veriť a kto so 
mnou vydrţí.  
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5 OTÁZOK  

 

Meno: Michael Absolon 

Vek: 19 

Znamenie: rak 

Obľúbené knihy: mám rád autora Dalea Carnegieho 

Obľúbené filmy: New Kids Turbo 

Najobľúbenejšie jedlo: vypráţaný syr so zemiakmi 

Obľúbený výrok: „Pokiaľ dokáţete zmeniť svoju myseľ, zmeníte tak 

aj svoj ţivot.― 

Obľúbená skupina: Alesso, The Chainsmokers 

Záľuby: 

programovanie, 

elektronika 

Pri computeri 

Denis Sopko 

-> Vo víťaznej počítačovej hre Jána a           

Michaela had poţiera melóny, za čo získava 

body. Je moţné ju hrať aj na internete. 



RÚRO 
Ján Helmanovský 
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Dnes nás čakajú    

mimozemšťania. 

Pozemšťan 
Kto je to      

    

mimozemšťan? 

Je to tvor      
    

neţijúci na Zemi. 

Dobre, a kto je 

to  pozemšťan? 

To je človek, ktorý 

ští p
o zemi. 



 V 
 krátkom prehľade ho uvádzame pre 
istotu uţ teraz.                                                                                                                                                                     
 

Pondelok                                                                                                                                                                                 
12.00: príchod na miesto konania kurzu 
a ubytovanie v barakoch. Rozdelenie jednot-
livcov do pracovných skupín. 
13.00: Nástup po skupinách na nádvorí 
s ešusmi a lyţicou na obed. Denný rozkaz. 
Pracovná skupina bez obeda zabezpečuje kú-
renie v pieckach. 
13.10 – 13.20: obed (zemiaková kaša, chlieb). 
13.30: peší presun na svah (osem kilometrov). 
14.30 – 14.40: prehliadka svahu a snehu. 
14.40 – 15.40: peší presun do tábora. 
15.50 – 19.00: štúdium a práca v tábore pod-
ľa rozdelenia. 
19.30 – 20.00: večera (chlieb 175g, maslo, 
KD—konzervovaná dávka pre vojakov) 
20.15 – 21.00: nástup na nádvorí tábora, kon-
trola počtov a výstroja. 
21.00 – 21.30: osobné voľno. 
21.30: večierka (zatrúbi vedúci kurzu). 
 
 

Utorok – Piatok 
3.30: budíček pre skupinu zabezpečujúcu čis-
tenie zemiakov. 
05.30: budíček pre ostatných. 
5.35: nástup a odchod na rozcvičku (s výnim-
kou niţších teplôt pod -15°C ). 
5.40 – 6.00: rozcvička. 
6.00 – 6.30: ranná hygiena. (Vodu zabezpe-
čuje vo vedrách pracovná skupina). 
7.00: raňajky (ovsená kaša, káva). 
7.10: peší presun  na svah. 
8.30 – 16.00: lyţiarsky výcvik s krátkou pre-
stávkou na obed. KD-čka a suchú stravu za-
bezpečí určená pracovná skupina. 
16.00 – 17.00: peší presun do tábora. 
17.00 – 19.00: práca v tábore podľa rozdele-
nia. 
19.00 – 19.30: večera (KD, chlieb 200g, mar-
garín, jablko). 
19.30: štúdium. 
21.15: nástup na nádvorí, kontrola počtov 
a výstroja. 
21.30 - večierka. 
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ABIHO MOMENTY 

Leháro 
Albert Balog 

-> Kaţdý deň na tretiakov 

čaká nenáročný, asi 

osemkilometrový presun 

na svah. 

Podarilo sa nám získať neoficiálny denný 
program najbližšieholyžiarskeho kurzu, 
ktorý tretiaci absolvujú na konci januára  

/foto: myorava.sme.sk/ 

To je človek, ktorý 

ští p
o zemi. 

/foto: aktuality.sk/ 

-> Lyţiari dostanú plnohodnotnú 

a vyváţenú stravu. 



D 
ej sa odohráva v neďalekej budúc-

nosti, kedy Zem postihla bliţšie ne-

charakterizovaná katastrofa. Tá ju 

kontaminovala, čím donútila ľudstvo, aby sa 

stiahlo pod jej povrch. Ľudia tam preţívajú 

svoje ţivoty vo futuristickej spleti podzem-

ných bunkrov a ich jediným cieľom je dostať 

sa na Ostrov – jediné nekontaminované mies-

to na Zemi. O tom, kto sa na naň dostane, 

rozhoduje pravidelná lotéria. Výhra umoţni 

výhercovi opustiť podzemie. A tak ľudia pod 

zemou preţívajú z dňa na deň, pracujú, uţíva-

jú si, nič nespochybňujú, len s nádejou čakajú 

na ďalšiu lotériu a cestu na Ostrov.  

 Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) sa 

na prvý pohľad od ostatných ľudí nelíši. Pod 

zemou je uţ tri roky, no celú tú vec s lotériou 

nepreţíva s takým nadšením ako ostatní. Trpí 

nočnými morami, často sa zamýšľa 

nad zmyslom a podstatou ţivota a prejavujú 

sa uňho aj city voči Jordan Two-Delta 

(Scarlett Johansson), ktoré sú v ich svete 

z neznámych dôvodov striktne zakázané.  

 Lincoln na základe svojich pochybností 

zisťuje stále nové fakty o spoločnosti a začína 

si uvedomovať, ţe mu na tom niečo nesedí... 

Aţ keď konečne na vlastné oči uvidí, o čo 

vlastne ide, a pochopí krutú pravdu, chce jed-

noznačne ujsť. Lenţe je uţ neskoro, keďţe 

v ten deň v lotérii vylosujú Jordan a tá na ďal-

ší deň ráno odchádza na Ostrov. 

 Lincoln neváha ani minútu a podarí sa 

mu ešte v ten večer Jordan presvedčiť, aby 

s ním utiekla. Hneď sa po nich vyhlási pátra-

nie a ich šance na útek sa kaţdou minútou 

zniţujú.  

 Po napínavej naháňačke sa im konečne 

podarí dostať na zemský povrch, ktorý ani 

zďaleka nepôsobí ako svet zdevastovaný kata-

strofou. Ba naopak, je to normálne miesto, 

kde ţijú normálni ľudia a po kontaminácii nie 

je ani stopy...  Postupne si Lincoln s Jordan 

začínajú uvedomovať krutú pravdu o tom, kto 

v skutočnosti sú... 

Film Ostrov nie je ľahké zhodnotiť. Na 

jednej strane sú v ňom dychberúce zábery 

a nečakané zvraty v deji, no na druhej strane 

menšie resty v scenári. Avšak celkový dojem 

je vskutku dobrý, no netreba sa nad filmom 

príliš zamýšľať.   

RECENZIA 

Anna Soroková 

Ostrov 

Gymoš 30 

/foto:tntdrama.com/ 



RECENZIA 

Najtemnejšia hodina                    Čiara                           Muž vo vlaku             Všetky prachy sveta 

           12.1.2018                                  16.01.2018                            18.1.2018                               25.1.2018 

              5,00 €                                         4,00€                                    4,00€                                      5,00€ 

Meno a trieda: ................................................. 
Meno a trieda: ................................................ 

Január 2018 
TIKET 

OUT 
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Časopis Gymoš vydáva: Redakčný krúţok,  

Spojená škola Juraja Henischa,                                                                                                                                                                                                                                                    

Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

Vieme, čo sa deje 

na našej škole 

Od decembra v novom šate.Od decembra v novom šate.  


