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Láska všade naokolo 

Nechcené 

Budúca jednotka? 

Lyže a Milan 

Mimo vyučovania 



Spoločnosť GOHR s.r.o. v spolupráci so Strednou odbor-

nou školou polytechnickou vstupuje od školského roku 

2018/2019 do systému duálneho  

vzdelávania.  

 

 

 

 

Pre absolventov 9. ročníkov základných škôl otvára odbory:  

 

. 2426 K programátor obrábacích a zváracích  

 strojov a zariadení  

. 2411 K mechanik nastavovač 

 

 

 

 

 

 

web: ssjh.sk, www.gohr.sk  

Aby ste získali lepšiu predstavu o priebehu a forme    

výučby, pozývame Vás na stretnutie, ktoré sa uskutoční 

20. 2. 2018 o 16.30 v aule budovy SŠJH. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.  

DUÁLNE VZDELÁVANIE 



Denis Sopko 

EDITORIÁL 
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Gymoš  03 

M 
esiac marec nie je mesiacom kníh 

len tak náhodou. Práve v marci sa 

maturantom dostáva do rúk toľko 

kníh, koľko mali doposiaľ v rukách za celú 

strednú školu dokopy.  

 U niekoho začiatok marca znamená fini-

šovanie s prípravou na písomnú časť maturit-

nej skúšky, u niekoho zas iba začiatok prípra-

vy a snahu pohltiť čo najviac informácií 

v priebehu pár dní. U mňa je to skôr tá prvá 

moţnosť, kedy sa budem snaţiť doladiť ne-

dostatky a pripraviť sa čo najlepšie najmä 

z literatúry, ktorá mi robí najväčší problém. 

 Nie som práve ten typ maturanta, ktorý 

sa bude do poslednej minúty snaţiť naučiť to-

ho čo najviac, aby ho nič neprekvapilo. Skôr 

si pred maturitou dobre oddýchnem, aby som 

sa mohol stopercentne sústrediť a podať čo 

najlepší výkon, s ktorým budem spokojný. 

Veď predsa za štyri roky sa uţ na mňa niečo 

nalepilo, či nie?  

Myslím, ţe učitelia nás dokázali pripra-

viť na túto skúšku najlepšie, ako vedeli, a je 

uţ len na nás, ako sa k tomu celému postaví-

me.  

Zásluhu na tom všetkom, na celej mo-

jej pripravenosti, má bez pochyby aj Gymoš. 

Snáď bude medzi 

témami slohových 

prác aj niečo, kde 

by som dokázal zu-

ţitkovať svoje skú-

senosti z práce 

v našom časopise. 

 Jedinou vecou, z ktorej mám strach, je 

test z angličtiny. Tá nikdy nepatrila medzi 

moje najsilnejšie stránky, hlavne čo sa týka 

gramatickej časti. Počúvanie či čítanie 

s porozumením by nemali byť problém, no 

gramatika je to, čo ma môţe, a isto aj potrápi.  

Maturitou sa pomaly začína posledné 

obdobie na strednej škole. Obdobie, kedy uţ 

sú pred nami len samé skúšky, a času na zá-

bavu zostane naozaj málo. Aţ teraz ako matu-

rant si uvedomujem, ako mi je na strednej 

škole dobre, čo mi uznajú za pravdu aj moji 

spoluţiaci. Aj keď sme neraz nadávali, všetko 

malo svoj zmysel, a v podstate aj tie 

„somariny―, ktoré sme sa nechceli učiť, nám 

teraz môţu len a len pomôcť.  

Všetkým maturantom ţelám hlavne 

veľa šťastia a nech podajú čo najlepší výkon. 

Snáď to všetci úspešne zvládneme. Drţte nám 

palce.  

REDAKČNÁ RADA 
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Ťaţká skúška 
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04 Gymoš 

„Najpodstatnejšie je zvoliť si dobrú tému. V našom 
prípade to, čo sa deje priamo v meste Bardejov alebo 
v jeho okolí,“ hovorí o dobrej reportáţi redaktor a 
moderátor Bardejovskej televízie Peter 
Reviľák 

Základom je objektívnosť 

>ROZHOVOR< 

Má len dvanásť rokov, no uţ v súčasnosti je jasné, ţe z nej vyrastá 
nevídaný tenisový talent. Reč je o Bardejovčanke Linde                  

Hlavinkovej, ktorá sa v budúcnosti môţe    
zaradiť medzi najlepšie slovenské       
tenistky 

>AKTUÁLNE< 

Budúca jednotka? 



               

Pri akej sume za rok musí študent brigádnik  
podať daňové priznanie? 

„Čo je časomiera?“ 
„Stroj na meranie času.“ 

Druhák Maximilián Pagáč najskôr odpovedal a aţ potom pochopil,       
ţe je na slovenčine. 

 PERLA DUCHA 
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PRIESKUMNÍK 

Neviem, lebo aj keď som v minulosti brigádovala, môj 
príjem nebol taký vysoký, aby som musela podávať   
daňové priznanie. 

                                                                                       Sára Achejevová, 4.H 

  

Nemusí podať              
priznanie 

69% 3901,67 € 
4% 

2901,67 € 

11% 

901,67 € 
6% 

1901,67 € 
10% 

Odpovedalo 51 ţiakov 
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06 Gymoš 

Š 
trnasti februar je dzeň, 

na ktori čekaju šicke 

študenci škoľi. A ţe Va-

lentina ňepotceňuju, do-

kazaľi i mojo redaktori 

zos novinkoch, kec uš ti-

dzeň pret Valentinsku po-

štu pocťivo pripravovaľi 

na krušku valentinki. Ňe 

ţebi ňebulo co ineho ro-

bic, akurat nahodu našľi 

vof skriňi farebne papire, 

co zostaľi ešči das zos ro-

ku 2010, i noţňice. Vecej 

im ňebulo treba, bo jak 

trefňe poznamenala edi-

torka Silvija, novinki še 

dajak zrobja, no kec pri-

dzeme o frajiroch, ňema 

naš ţivot zmisel. 

Do  pana, ci pa-

na, začalo 

poradňe pripekac. Do 

maturiti zostava paru 

dňoch a štvartaci za-

činaju mac vof očoch 

taki ďivni viraz raňe-

neho zajaca, co uš po-

mali tuši, ţe skonči 

jak ňeďeľni perkelt. 

Skušaju pisac matu-

ritne pisomki zos mi-

nulich rokoch a co je 

najľepši, vof jednim 

kuše še ušmivaju na 

šickich učiteľoch, bo 

ešči ňeznaju, ktore im 

pridu robic počas pi-

somkoch dozor. Aňič-

ka zos hački še do-

konca ušmiva i na 

upratovački a vratňi-

ka, bo jak hutori, ňig-

di ňeznaš a potceňic 

to bi mohla bic osu-

dova chiba.    
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Piťo 

T ote našo štvartaci se-

be fakt uš mušu pri-

padac jak pokusne kraľiki. 

Kaţdu chviľu ich zos dače-

ho testuju. I napošľedi ich 

šickich nahnaľi pret poči-

tače, ţebi sebe zaš viskuša-

ľi, jak budu vipatrac matu-

ritne pisomki. Aspoň tak 

im to povedzeľi. Zos ňeofi-

cijalnich zdrojoch znam, 

ţe tam vobec ňeišlo o ma-

turiti, aľe o ich schopnosc 

vipnuc i zapnuc počitač. 

Višľedki buľi dosc zňepo-

kojujuce. Ľem das ošem 

percent ich zapinalo gom-

bikom na boku, šicke 

ostatne hľedaľi ďjaľkove 

ovladače. 

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE 
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S ituacija vof školstve je 

čoras tragickejša. Učite-

ľe su neustale vistavovane 

ohromnim stresom. A na 

našej škole to placi dvojna-

sobňe, bo vof pošľednim ča-

še ich otravuju ňeľem ňevi-

chovane študenci, aľe čoras 

šasťejši i moja nova televizi-

ja. A prave preto, ţebi tote 

ňenormalne stresi dokazaľi 

zvladnuc, škola im pripravi-

la prednašku zos psicholo-

gom. Bulo ţe to radosci! 

Svoju robotu odvjedol tak 

fantasticki, ţe na druhi dzeň 

še same nukaľi do telki na 

rozhovori. 

Ňe 
 ľem naša škola robi 

Dzeň otvartej kapu-

ri, ţebi prilakala potencio-

nalnich zaujemcoch. Rov-

nake chuťki maju i visoke 

školi. A ţebi to maturan-

tom uľachčiľi, rovno zrobe-

ľi šicke spoločni jurmak vof 

Prešove. Das tristo našich 

štvartakoch ňeodolalo po-

kušeňu vipočuc sebe infor-

macije, ktore i tak uš das 

tri mešace poznaju, a hro-

madňe odišľi zos viučova-

ňa do Prešova. Po das 

troch hodzinach napinave-

ho počuvaňa pochopiľi, ţe 

ich buducnosc budze usko 

speta najme zos poziciju 

dokladača vof Tescu. 

N abori su vof plnom 

prudze. Mininalňe 

ras za tidzeň vibehnu 

največe kapaciti zoš školi 

na dajaku dzedzinu, ţebi 

ukazaľi mjestnim na-

tšencom, co šicko ich če-

ka, kec pridu do nas štu-

deovac. I napošľedi buľi 

vof Zborove. Štretľi še 

zos ňenormalnim zauj-

mom rodičoch dzevjata-

koch. Prakticki kaţdi, 

kto prišol bul ot peršeho 

okamihu presvečeni, ţe 

jeho dzecko muši študo-

vac na našej škole. Ľem 

či budze dosc pravit-

koch, co zme im nasľu-

bovaľi! 

Gymoš  07 

Do  pana, ci pa-

na, ňenor-

malne obrovske mnoš-

stvo dzevjatakoch na 

začjatku januara pri-

šlo popatrec na naše 

ďjelňe, dze bula akcija 

Šahňi sebe na remes-

lo. Je to calkom po-

chopiťeľne, bo vraj eš-

či furt placi, ţe remes-

lo ma zlate dno. Našo 

majstri im šicko  viš-

vetľiľi i sľubiľi, ţe kec 

pridu do na študovac, 

stanu še zos ňich kva-

ľifikovane odborňici 

na akukoľvek robotu 

od Brna aš po Chep. 

No to ňeje šicko, bo 

akcija inšpirovala i 

učiteľoch vof škole a 

vzňiklo veľo podob-

nich podujaťi. Gu naj-

popularňejšim patrja 

Šahňi sebe na sku-

mavku abo Šahňi sebe 

na elektricku zasufku 

vof učebňi. No podľa 

zaujmu še asi najvecej 

ujalo Šahňi sebe na 

pokarhaňe od raditeľa 

školi abo Šahňi sebe 

na komisijonalne 

skuški zos obľubeneho 

predmetu.  

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE 



Uţ 
 v pomerne mladom veku sa Linda 
Hlavinková zaradzuje medzi najvý-
znamnejšie športové osobnosti mesta 
Bardejov. Vďaka bronzovej medaile 

z halových Majstrovstiev Slovenska, či niekoľkým 
turnajovým triumfom sa vyšvihla na súčasné 

siedme miesto kombinovaného rebríčka mlad-
ších ţiačok. Toto umiestnenie ale nie je jej ka-
riérnym maximom, v decembri minulého ro-
ka totiţ pocítila, aké je to byť najlepšou hráč-
kou v svojej vekovej kategórii v rámci repub-
liky. Talentovaná hráčka zo severovýchodu 
Slovenska sa pripravuje pod vedením dvo-
jice trénerov Branislava Boďa a Milana 
Skonca v klube TK Slovan Bardejovské 
Kúpele. „Lindu vnímam asi od štyroch ro-
kov. Najskôr som začal trénovať jej star-

šieho brata Mateja, ale od začiatku chcela 
byť na kurte spolu s ním aj ona. Bola mimoriadne 

pohybovo nadaná, také typické neposedné dieťa. Ne-
ustále behala za loptami, chcela hrať, kaţdú prestáv-
ku na občerstvenie poskakovala okolo, lebo ju to nu-
dilo. Uţ vtedy bolo jasné, ţe sa tenis stane súčasťou 
jej ţivota,― hovorí o Lindiných začiatkoch tréner Bra-
nislav Boďo.  
 Uţ od prvých chvíľ bolo zreteľné, ţe Linda dis-
ponuje výnimočnými fyzickými predpokladmi, je 
veľmi dravá a má chuť víťaziť. Okrem tenisu sa uţ 
niekoľko rokov venuje aj futbalu, pri ktorom častok-

AKTUÁLNE 

08 Gymoš 

Má len dvanásť rokov, no uţ 
v súčasnosti je jasné, ţe z nej vyrastá 
nevídaný tenisový talent. Reč je 
o Bardejovčanke Linde Hlavinkovej, 
ktorá sa v budúcnosti môţe zaradiť 
medzi najlepšie slovenské tenistky 

Denis Sopko 

-> Dvanásťročná Linda Hlavinková patrí medzi   

najväčšie nádeje bardejovského športu. 

Budúca  
jednotka? 
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/foto: Branislav Boďo/ 

rát svojimi schopnosťami prevyšuje aj chlap-
cov. „Pri futbale sa mi zlepšuje najmä kondič-
ka, pretoţe tam musím veľa behať. Cítim, ţe 
pri tenisovom zápase som silnejšia a tak rých-
lo sa neunavím,― hovorí Linda o vplyve futba-
lu na jej tenisové výkony. Treba 
podotknúť, ţe napríklad v špa-
nielskych tenisových školách, 
ktoré vychovali takých hráčov, 
akým je napríklad Rafael Nad-
al, je futbal povinnou súčasťou 
prípravy mladých hráčov. 

Výborne fyzické predpo-
klady a rýchle osvojovanie nových úderov či 
techník sa vypláca nielen vo dvojhre, ale aj vo 
štvorhre. Práve vo štvorhre si spoločne 
s partnerkou Patríciou Zarou Herdickou od-
niesli z tohtoročných halových Majstrovstiev 
Slovenska v Trnave bronzové medaily. „S Pat-
ríciou sme začali hrať štvorhru úplne náhod-
ne. Ani jedna z nás nemala partnerku, a preto 
sme sa rozhodli spojiť a vyskúšať, ako nám to 
spolu pôjde,― pribliţuje svoje začiatky vo 
štvorhre. O tom, ţe to bolo naozaj skvelé roz-

hodnutie, hovoria dva turnajové tituly, pri-
čom hneď pri svojom prvom turnaji vo štvor-
hre sa dievčatá prebojovali aţ do finále.  

Podľa slov samotnej Lindy medzi jej 
najlepšie údery bezpochyby patria forehand 
a voleje, ktoré sú najviac vyuţívané pri spomí-
nanej štvorhre. Tréner Branislav Boďo vidí 
najväčšiu Lindinu výhodu oproti iným hráč-
kam najmä v silnej psychike: „Od svojich ro-
vesníčok sa odlišuje aj tým, ţe sa pomerne 
dobre dokáţe vyrovnávať s prípadnými pre-

hrami, čo v jej veku nie je úplne 
beţné.―   
Linda sa podľa vlastných slov 
pri tenise povaţuje skôr za po-
kojný typ, ktorý nemá potrebu 
hádzať raketami či kričať. Svoje 
nedostatky ale vidí v presnosti 
úderov, najmä v slajzovanom 

bekhande. „Medzi najlepšími hráčkami sú uţ 
len minimálne rozdiely, preto musím zlepšiť 
najmä presnosť úderov, aby som dokázala do-
sahovať ešte lepšie výsledky ako doposiaľ,― 
hovorí o cieľoch do budúcna.  

Ako kaţdý mladý športovec, aj ona má 
svoje tenisové vzory, ktoré ju v športe inšpiru-
jú. Jedným z nich je legendárny Švajčiar Ro-
ger Federer a, samozrejme, slovenské tenist-
ky. Moţno práve Lindu raz uvidíme po ich bo-
ku reprezentovať Slovensko vo Fed Cupe.   

AKTUÁLNE 

„Pri futbale sa mi 

zlepšuje najmä 

kondička...“ 

-> Na domácom turnaji                     
v Bardejovských Kúpeľoch ovládla 
nielen dvojhru, ale aj štvorhru. 

Gymoš 09 

-> V decembri minulého roku sa objavila     

na prvom mieste predbeţného                      

celoslovenského rebríčka mladších ţiačok. 

-> Linda disponuje         

mimoriadne účinným    

forhendom a volejom. 
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/foto: stz.sk/ 



V 
 dedinke Mlynky pri Roţňave nám 
počasie ponúklo svoju pestrosť. No 
ani tým nás nemohlo pripraviť o 
skvelú zábavu. Sledovať sme mohli 

veľa zaujímavých pádov a iných kreácií na 
lyţiach. Lyţiarsky kurz, ktorý odštartoval 
koncom januára, sa všetkým zúčastneným 
tretiakom z gymnázia zapíše do spomienok. 
Tento zájazd nepochybne patrí medzi vrchol 
udalostí tretích roční-
kov a dôkazom toho 
bola poriadna päťdňo-
vá lyţovačka.  

Cesta do dedinky 
Mlynky netrvala dlho a 
očakávania všetkých 
zúčastnených boli u 
kaţdého odlišné. Jed-
ných zaujímali hotelové 
izby, iných svah a ďalších zase to, či nezomrú 
od hladu. Určite si po príchode na hotel pri-
šiel kaţdý na svoje. „S izbou som spokojná, 
ale najviac som zvedavá na ten svah. Z auto-
busu vyzeral byť dosť strmý,― zhodnotila 
úvod kurzu Anna Oršuláková. Svah, ktorého 
sa obávala, mala moţnosť spoznať hneď po 
obede. A nakoniec nebol aţ taký strašidelný, 
ako sa na prvý pohľad zdal. 

Na začiatku boli ţiaci rozdelení do vý-
konnostných skupín. Lyţiarov mal na starosti 
vedúci kurzu, učiteľ telesnej výchovy Albert 
Balog a začiatočníkov si zobrali pod taktovku 
ďalší dvaja telocvikári Stanislav Boruv a Pe-
ter Bednár. Po oťukávaní na svahu sa hneď v 
prvý deň stalo niekoľko zaujímavých udalos-
tí, ktoré si ţiaci rozprávali uţ pri večeri. Jed-
nou z nich je príbeh dvoch ţiakov v začiatoč-

níckej skupinke, ktorí zo-
párkrát nepríjemne zrazili 
k zemi maďarských snow-
boardistov. Maďarské na-
dávky však napodobniť ne-
vedeli. Druhý sa stal mne 
niekde v polovici veľkého 
vleku, keď niekomu spadla 
palica. Chcel som ju zachy-
tiť, no prekríţili sa mi lyţe 

a ostal som sám v strede vleku napospas osu-
du. Neostávalo mi nič iné, len sa nejako vy-
nájsť. Lesnou cestičkou som sa dostal na 
svah, kde v tom čase prebiehal tréning zjaz-
dového lyţovania. Jedinou šancou bolo tam 
ísť a spustiť sa dole. Musím priznať, ţe tréneri 
na mňa chvíľu krivo pozerali, lebo som si vy-
skúšal slalom pomedzi červené a modré 
bránky tak ako Velez-Zuzulová. Čo uţ, moţno 

/foto: Anna Oršuľáková/ 

POHĽAD SPÄŤ 

Prvé tri dni krásne slnečné počasie, no posledné dva sa niesli           

v hmle a sneţení. Aj taký bol tohtoročný lyţiarsky kurz 

Adam Kralovič 

-> Krásne prostredie Mlyniek 

pri Roţňave uţ niekoľko rokov 

hostí študentov školy. 

Lyţe a Milan 

10 Gymoš 

...svah, kde v tom čase 

prebiehal tréning 

zjazdového lyţovania. 

Jedinou šancou bolo 

tam ísť a spustiť sa dole. 



mi onedlho príde pozvánka do reprezentácie. 
Po lyţovačke sa najmä oddychovalo. No pre 
tých, čo mali ešte veľa energie, bola na jej vy-
bitie večerná guľovačka, biliard či ping-pong.  

Tretí deň bol v niečom iný. Dostali sme 
moţnosť poriadne sa vypotiť a ovlaţiť sa ľado-
vou vodou. Áno, v hoteli sa nachádzala sauna, 
do ktorej si 
trúflo vojsť 
dvanásť statoč-
ných. Niektorým 
sa však málilo 
„Škoda, ţe sme moh-
li ísť do sauny iba raz 
za celý pobyt. Určite 
by som si ju zopako-
val viackrát,― vyhlásil 
Oliver Desák. Ostat-
ní čas vyplnili pre-
chádzkou do miest-
neho obchodu. Ten 
bol hlavne pre tých, 
ktorým nestačil 
obed alebo večera. 

Po prvých 
troch dňoch pobytu, 

kedy nám prialo aj pekné slnečné počasie, na-
sledoval asi najhorší deň. Okrem toho, ţe vo 
štvrtok sneţilo, fúkalo a bola hustá hmla, mu-
seli sme si aj odpykávať trest. Trest za 
to, ţe sme boli príliš hluční minulú 
noc. Osemstomet- rový svah susedia-
ci s hotelom sa na nás zákerne usmie-

val, no bez frflania sme 
ho museli poctivo vyšliapať. 

Úsmevy boli hlavne na tvárach 
učiteľov, ktorí sa na tom nesmierne 

bavili. 
 Okrem záţitkov nám 
v spomienkach zakotvil aj 

legendárny fúzatý Milan, 
ktorý nás bavil nezabud-
nuteľným smiechom a 
hláškami. Asi nikto neza-
budne na jeho vetu: „Hej, 
Stano! A dze je Miška?―      

POHĽAD SPÄŤ POHĽAD SPÄŤ 

Gymoš  11 

/foto: Šimon Boguský/  

-> Samozrejme nesmeli 

chýbať ani fotografie                   

v lyţiarskych výstrojoch.  
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-> Týţdeň lyţovania 

a zábavy na svahu, 

to je lyţiarsky 

výcvik. 



 

HISTÓRIA 

23. marec 1939 sa do dejín 
zapísal vojenským konfliktom 
medzi Slovenskom a Maďarskom 
známym ako Malá vojna alebo 
maďarsko-slovenská vojna 

Malá 
vojna 

Daniel Kraus 

K 
eď na základe Mníchovskej konfe-
rencie 30. septembra 1938 zo 
strednej Európy vycúvali demokra-
tické mocnosti, ostalo rozhodova-

nie na nacistickom Nemecku a fašistickom 
Taliansku. Viedenskou arbitráţou z 2. no-
vembra 1938 ich predstavitelia pririekli vyše 
20 % územia Slovenska a Podkarpatskej Rusi 
Maďarsku. Ani s týmto ziskom sa však v Bu-
dapešti neuspokojili a chceli aj zvyšok oboch 
krajín. Tu mali Maďari plnú podporu Poľska, 
s ktorým chceli vytvoriť spoločnú hranicu.  

O maďarskej i poľskej hrozbe sloven-
skí predstavitelia tušili. Nový minister národ-
nej obrany podplukovník Ferdinan Čatloš uţ 
15. marca 1939 vydal rozkaz veliteľovi sied-
meho zboru v Banskej Bystrici majorovi J. 
Imrovi na zabezpečenie hraníc proti Maďar-
sku. Kľúčovú rolu v obranných plánoch mal 
zohrať šiesty zbor so sídlom v Spišskej Novej 
Vsi (podplukovník Augustín Malár), ktorý bol 
súčasne menovaný za veliteľa Východnej sku-
piny a poverený organizovať obranu východ-
ného Slovenska. 

Viac prezieravosti a akcieschopnosti 
neţ v Bratislave prejavili v Michalovciach. 
Pod dojmom správ, ţe z Podkarpatskej Rusi 
sa Maďari chystajú prejsť na Zemplín, uţ v 
podvečer 14. marca 1939 vyslali miestni funk-
cionári Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a 
Hlinkovej gardy o jedenástej večer dobrovoľ-
nícku jednotku gardistov pod velením kapitá-

-> Generál Augustín Malárek 

(vpravo) a plukovník pechoty 

Pavol Kuna. 
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-> Pamätník Malej vojny v Spišskej   

Novej Vsi. Odhalený bol 6. marca 2012. 

/foto: sho.sk/  

-> Maďarský generál András Littay   

s odporom Slovákov nepočítal.. 
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HISTÓRIA 

na Bonča a stráţmajstra Potoša k hraniciam. 
Tí obsadili okolie hory Červenica pri Uţhoro-
de, kde sa zakopali. Tu prví obrancovia sku-
točne načas zastavili, respektíve pribrzdili 
postup Maďarov. Za pár stoviek metrov 
štvorcových územia však zaplatili krvavú cenu 
– trinásť ţivotov. Michalovce týmto vošli do 
slovenských dejín ako skutoč-
ná stráţ východu. Ich obete 
boli súčasne prvými obeťami 
za štátnu samostatnosť. 

Ako je známe, do roku 
1938 bola armáda, podobne 
ako četníctvo, predovšetkým 
českou záleţitosťou. Po od-
chode Čechov nastala situá-
cia, ţe vojakom nemal kto ve-
liť, zbraňovým systémom chýbala odborná 
obsluha. Naopak Maďari vedeli, ţe tromfy – 

armádu, moment prekvapenia 
i súhlas Hitlera – majú vo svo-
jich rukách. 22. marca ukonči-
l a  č i nno s ť  s l o v e ns k o -
maďarská rozhraničovacia ko-
misia, ktorá potvrdila dovte-

dajšiu spoločnú hranicu. Pre 
vládu to bolo ďalšie nebezpečné 

uspokojenie. V tento deň odišli i po-
sledné transporty s bývalými dôstoj-

níkmi a vojakmi českej národnosti. 
Samotný útok začal krátko po 
polnoci 23. marca. Slovenské 
Ministerstvo zahraničných vecí 

adresovalo uţ dopoludnia 23. marca protest-
nú nótu maďarskej vláde, ktorej súčasťou bo-
lo ultimátum na stiahnutie sa do ôsmej ráno 
nasledujúceho dňa. To v Budapešti ignorova-
li. Aţ neskôr oficiálne oznámili, ţe na východ-
nom Slovensku ich armáda nevykonáva ţiad-
nu činnosť, došlo vraj len k „omylom pri ko-

rektúre hraníc―. 
 Dňa 24. marca bombardova-
lo maďarské letectvo Spišskú No-
vú Ves. Mesto bombardovalo desať 
maďarských lietadiel Junkers 86, 
ktoré na letisko a mesto zhodili 
vyše 500 kusov 10 aţ 50-kilových 
bômb. Bomby poškodili či zničili 
sedem lietadiel. Bolestivejšie však 
boli ľudské obete v meste, kde za-

hynulo trinásť osôb. 
Oficiálna bilancia Malej vojny na slo-

venskej strane je podľa dostupných zdrojov 
spolu dvadsaťjeden vojakov a osem civilov 
(obetí bombardovania Spišskej Novej Vsi). Na 
maďarskej strane bolo do večera 26. marca 
dvadsať mŕtvych a štyridsaťosem ranených. 
Pohraničné incidenty si od 25. marca vyţiada-
li ţivoty piatich slovenských a dvoch maďar-
ských pohraničníkov. Úplne utíchli po 1. aprí-
li 1939, keď bolo podpísané prímerie. 

Malá vojna ukázala, ţe Slováci sa pri 
ochrane svojich hraníc nemôţu spoliehať na 
deklarácie zo strany juţného suseda, ba ani 
na pomoc aktuálnej veľmoci. V konečnom dô-
sledku tak vojna upevnila národnoštátne po-
vedomie, ukázala, ţe jedinou cestou je spolie-
hať sa na vlastné sily a vlastnú súdrţnosť. 

Michalovce týmto 

vošli do 

slovenských dejín 

ako skutočná stráţ 

východu. 

/foto: sho.sk / 

-> Pamätná medaila za obranu 
Slovenska bola zavedená 8. mája 
1939. 
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-> Aj keď bola slovenská armáda       

v tom čase v rozklade, Slováci sa    

dokázali zmobilizovať. 



Š 
trnásty február je dňom, kedy oslavu-
jeme sviatok svätého Valentína. Je to 
deň všetkých zaľúbených, kedy svoje 
city prejavujeme viac, ako inokedy. 

Darujeme si sladkosti, kvety a iné drobnosti 
alebo ideme na romantickú večeru. Tento 
sviatok však nie je iba novodobý výmysel, ale 
má aj svoju históriu. Najznámej-
šie legenda, ktorej história siaha 
aţ do tretieho storočia nášho le-
topočtu, kedy ţil rímsky biskup 
menom Valentín, hovorí, ţe rím-
sky cisár Claudius II. vydal na-
riadenie zakazujúce manţelstvá. 
Týmto nariadením chcel posilniť 
rímsku armádu, keďţe bol presvedčený, ţe 
ţenatí muţi sú zlí vojaci, pretoţe nechcú 
opúšťať svoje rodiny. Slobodní vojaci podľa 
neho bojovali statočnejšie. Ţeniť sa mohli iba 
zaslúţili bojovníci a muţi, ktorí na vojenstvo 
neboli vhodní. Valentín však prial láske a aj 
napriek tomuto nariadeniu tajne sobášil 

mladé zaľúbené páry. Keď sa to cisár dozve-
del, Valentína uväznil a odsúdil ho na trest 
smrti. Kým čakal vo väznici na popravu, za-
ľúbil sa do slepej dcéry väzenského dozorcu. 
Vierou a láskou jej vrátil zrak a na rozlúčku 
jej napísal milostný list. Štrnásteho februára 
ho zbičovali a sťali. Či uţ je táto legenda 

pravdivá alebo nie, svätý Valen-
tín sa stal patrónom všetkých 
zaľúbených. 
 Tento sviatok sa slávi po 
svete rôzne. Najpopulárnejší je 
v Taliansku, Španielsku, USA, 
Británii či v Japonsku. Taliani 
tento deň oslavujú slávnostnou 

večerou a darovaním kvetov, Španieli pri ve-
čeri so sviečkami. V USA je tento deň nielen 
sviatkom zaľúbených, ale aj priateľov 
a rodiny. V Japonsku dávajú ţeny muţom 
čokoládu a tí, ktorý tento darček dostali, mô-
ţu dotyčnej o mesiac darovať bielu čokoládu. 

Na škole si tento sviatok uţ niekoľko 

Valentínska pošta a Rúţový Crazy deň 
dali študentom moţnosť aj v škole zaţiť 
sviatok zaľúbených 

UDALOSTI 

Láska všade 
naokolo 
Silvia Rohaľová 

...svätý Valentín 

sa stal patrónom 

všetkých 

zaľúbených. 
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-> Do schránky prišlo  

asi štyridsať valentíniek. 

/foto: Simona Macejová/ 



rokov pripomíname Valentínskou poštou. Uţ 
pár týţdňov vopred ţiaci mohli vhadzovať do 
schránky pri učebni číslo päťdesiatjeden va-
lentínky, ktoré vyrobili pre tých, 
čo sú im srdcu blízki. Určite boli 
medzi nimi vyznania lásky, no 
určite aj pozdravy  kamarátkam 
a kamarátom. To, ţe ste si na 
nich takýmto spôsobom spome-
nuli, ich určite potešilo. Motivá-
cia bolo o to väčšia, ţe pre toho, 
kto ich dostane najviac, bola od Redakčnej 
rady Gymoša pripravená cena v podobe sl-
nečných okuliarov. Počas tretej hodiny re-
daktori Gymoša spočítali, kto má najväčší 

počet va-

lentínok. Keďţe rovnaký počet valentínok 
mali aţ štyri ţiačky, výherkyňa musela byť 
vylosovaná. Štastie sa nakoniec usmialo na 

štvrtáčku Viktóriu Kašperovú.  
Okrem tejto súťaţe však bola eš-
te jedna. Ţiaci sa v tento deň 
mohli nahodiť do ruţovej farby, 
a trieda, v ktorej bolo ruţových 
ţiakov najviac, získala sladkú 
odmenu. V deň svätého Valentí-
na sme mohli pozorovať nárast 

ţiakov oblečených v ruţovom. Do školy takto 
prišli nielen ţiaci, ale aj niektorí učitelia. Po-
čas veľkej prestávky prišlo aj na spoločnú fo-
tografiu vo vestibule školy. Sladkú odmenu 
za najruţovejšie oblečenú triedu dostala trie-
da I.H. „Valentínsky deň organizuje Redakč-
ná rada pravidelne kaţdý rok. Tohto roku 
sme sa to rozhodli spojiť aj s Ruţovým Crazy 
dňom. Študenti mali na sebe nejakú časť ob-
lečenia v tejto farbe. Uţ v minulosti sme po-
dobné dni uţ organizovali, asi najväčší ús-
pech mal Teplákový deň. Pravdepodobne sa 
ho pokúsime zorganizovať aj v tomto škol-
skom roku, záleţať to však bude od viacerých 
okolností,― zhodnotil Valentínsky deň orga-
nizátor a učiteľ Branislav Boďo.  

 

Ţiaci sa v tento deň 

mohli nahodiť do 

ruţovej farby. 

UDALOSTI 

-> Uţ tradične        

sa študenti fotili     

vo vestibule školy. 

UDALOSTI 
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-> Okuliare od Redakčnej rady        

nakoniec za štyri valentínky získala 

štvrtáčka Viktória Kašperová 

/foto: Simona Macejová/ /foto: Simona Macejová/ 

/foto: Simona Macejová/ 

-> Najčastejšími Valentínkami 

boli červené srdiečka. 

/foto: Simona Macejová/ 



„Najpodstatnejšie je zvoliť si dobrú tému. V našom prípade to, čo 
sa deje priamo v meste Bardejov alebo v jeho okolí,“ hovorí o 
dobrej reportáţi redaktor a moderátor Bardejovskej televízie 
Peter Reviľák 

Veronika Poláková 

Základom je 
objektívnosť 

ROZHOVOR 
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Po 
 skončení vysokoškolského 
masmediálneho štúdia Pre-
šovskej univerzity sa dostal do 
Bardejovskej televízie, kde 

momentálne pôsobí ako redaktor 
a moderátor. Gymošu porozprával o tom, ako 
by mala dobrá televízna reportáţ vyzerať. 
 
Aká téma oslovuje divákov najviac? 
 Myslím, ţe divákov naj-
viac zaujíma to, čo sa ich bez-
prostredne dotýka. Keď sa 
niečo v meste buduje alebo sú 
to veci, ktoré sa dotýkajú 
mestskej samosprávy ako da-
ne alebo poplatky. 
 
Máte nejakú spätnú väzbu, napríklad, 
ţe jedna reportáţ bola lepšia ako dru-
há?  
 Áno, momentálne tým, ţe fungujeme aj 
na sociálnych sieťach, vidíme priamo, čo divá-
kov zaujalo viac. 
 
Tak dajme príklad. Tri témy-rokovanie 
mestského parlamentu o váţnej otázke 
typu mestské dane, problém zeleného 
domu na vrchu námestia a úspech bar-

dejovského športovca. Ak by ste to mali 
nejako zoradiť, na akom princípe to 
funguje? 
 Ja by som to zaradil presne tak, ako ste 
to povedali od začiatku. Tá prvá by bola roz-
hodne prvá, lebo to je samospráva, druhá je 
tieţ dobre, pretoţe ešte stále sa dotýka samo-
správy a tú tretiu by som radil medzi  kuriozi-
tu. Je to síce úspech Bardejovčana, ale predsa 

len dosah na človeka má men-
ší ako tie dane. 
 
Asi sa pravidelne stáva, ţe 
komentáre k športovcom 
sú iba pozitívne, al naprí-
klad k daniam nie. 

 Bohuţiaľ, toto je funkcia médií. Musia 
objektívne reflektovať javy, či sú pozitívne ale-
bo negatívne. 
 
Ako sa pripravujete, keď idete robiť re-
portáţ o téme, ako sú dane? 
 Treba povedať, ţe tejto téme sa venuje 
niekto iný, pretoţe my to máme rozdelené 
podľa toho, kto sa akej téme venuje. Ale ak by 
som mal ja túto tému, tak pre mňa je zákla-
dom v správe objektivita. Čo znamená, ţe mu-
síme povedať to, čo sa reálne stalo a musí sa 

-> Petra Reviľáka môţu diváci    

Bardejovskej televízie pravidelne 

vidieť v  spravodajstve. 

...divákov najviac 
zaujíma to, čo sa ich 

bezprostredne dotýka. 

ROZHOVOR 
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/foto: bardejovskatv.sk/ 



ROZHOVOR 

zapojiť aj názor občana. 
 
Ak reálne poviem, ţe mestský parla-
ment zvýšil dane, je to objektívne, ale 
zároveň to vyvolá emócie. Čo treba 
urobiť, aby to bolo objektívne?  
 Správna úloha médií je 
dať priestor aj tým ľuďom, 
ktorých sa to týka, čiţe obča-
nom a tí ak sa vyjadria nega-
tívne, tak by to mali médiá 
stráviť, lebo je to druhá stra-
na mince, čo znamená, ţe ľu-
dí sa to priamo dotýka a to uţ 
závisí od tých hore, ako sa k tomu názoru ob-
čana postavia. 
 
Ale aj v mestskom parlamente je určite 
niekto, kto je za aj proti.  
 Áno, aj to si treba všímať. Musíme oslo-
viť poslanca, ktorý hlasoval za a aj toho, ktorý 

hlasoval proti a opýtame sa na dôvody ich 
hlasovania, a potom to prepojíme s občanom. 
Ak niekto odmietne odpovedať, tak sa uvedie, 
ţe sme chceli od neho stanovisko, ale odmie-
tol sa vyjadriť. 
 
Koľko materiálu urobíte a koľko reál-
ne pouţijete pri natáčaní? 
 Väčšinou sa natočí viac, ako treba. Keď 
idem robiť rozhovor, presne si vytýčim otáz-
ky, na ktoré chcem odpovede. Z tých odpove-
dí sa často vysekáva to, čo je podstatné, lebo 

niekto hovorí veľa a dostane 
sa aj tam, kde uţ nie je účel 
témy reportáţe. Vtedy vy roz-
hodujete,  čo sa pustí do éte-
ru, ale pri zachovaní objekti-
vity.  
 
Čo ak sa nepodarí 

s určitým človekom natočiť potrebný 
čas a máte málo materiálu? 
 Vtedy väčšiu časť musím ja ako redaktor 
povedať zaňho a vyuţiť napríklad úsek šty-
roch piatich slov, maximálne jednu súvislú 
vetu, ktorú povie. Strihnem ho tam, aby to 
bolo dynamické a väčšiu časť poviem ja. 

18  Gymoš 

->Bardejovská televízia bola          

z miestnych médií prvá, ktorá      

v roku 2015 priniesla reportáţ 

o Zlatom Štúrovom pere      

pre Gymoš. 

/foto: archív Gymoš/ 

-> Štúdio Bardejovskej televízie je súčasným 

Petrovým pôsobiskom. 

Keď idem robiť 
rozhovor, presne si 

vytýčim otázky, na ktoré 
chcem odpovede.  

/foto: Simona Macejová/ 



ROZHOVOR 

 

 ÚPLNÁ NOVINKA-ČERSTVÉ GOFRY 

 

Vyuţite voľný čas v príjemnom    

nefajčiarskom prostredí. 

 

ŠTUDENTOM PONÚKAME 

 VERNOSTNÉ KARTY 
NA NÁPOJE 

 



V 
iacero študentov si počas svojho 
pôsobenia na strednej škole privy-
rába pomocou rôznych brigád. Bar-
dejov ich ponúka dostatočné mnoţ-

stvo, asi najpopulárnejšími sú rôzne pozície 
v obchodných reťazcoch Tesco a Kaufland. 
Okrem peňazí, ktoré sú pri-
márnou motiváciou pri ta-
kýchto brigádach, sú však 
s touto prácou spojené aj nie-
ktoré povinnosti. Jednou 
z nich je aj daňová povinnosť, 
ktorá sa týka prakticky kaţdé-
ho zamestnanca v štáte.  

„Fyzická osoba podáva daňové prizna-
nie k dani z príjmov vţdy za kalendárny rok, a 
to v termíne do troch kalendárnych mesiacov 
po uplynutí príslušného roka. Daňové prizna-
nie môţe podať na ktoromkoľvek daňovom 
úrade, na pobočke daňového úradu alebo na 

kontaktnom mieste daňového úradu. Cieľom 
usporiadania dane z príjmov je zistiť, či má 
daná fyzická osoba, ktorá platila preddavky 
na túto daň, preplatok alebo nedoplatok da-
ne,― hovorí učiteľka ekonomických predme-
tov na Spojenej škole Juraja Henischa Slavka 

Gernátová. Ako sama svojim 
ţiakom často prízvukuje, ak 
vznikne preplatok na dani, 
bola by škoda, ak by osoba 
nepoţiadala o jeho vrátenie.  
Toto vysporiadanie dane mô-
ţe byť urobené dvomi spôsob-

mi. Buď daňové priznanie podá za zamest-
nanca posledný zamestnávateľ alebo ho podá 
samotný zamestnanec v prípade, ţe mal aj iné 
príjmy, napríklad príjmy z podnikania, 
z prenájmu, alebo ak o ročné vyúčtovanie da-
ne svojho zamestnávateľa nepoţiadal. „Je 
v tom rozdiel, pretoţe zákon o daniach 

->Práca v bardejovskom Tescu   

patrí medzi najpopulárnejšie       

študentské brigády. 

FINANCIE 

Nechcené 
Dane, slovo, z ktorého sa mnohým zamestnaným ľuďom aj 
zamestnávateľom dvíha krvný tlak. Do akej miery sa dotýkajú 
študentov? 

Erika Babčáková 
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„Fyzická osoba podáva 

daňové priznanie k dani   

z príjmov vţdy za             

kalendárny rok,“ 
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z príjmov fyzických osôb je dosť obšírny. Jed-
ným zo spôsobov je vyrovnať daň z príjmov 
fyzických osôb. Môţe to urobiť zamestnáva-
teľ, ale iba v prípade, ak osoba mala príjmy zo 
závislej činnosti. To je práca na základe pra-
covnej zmluvy alebo dohody mimo pracovné-
ho pomeru. Zamestnávateľa bolo tohto roku 
potrebné poţiadať o vykonanie ročného vyúč-
tovania dane z príjmov písomne do 15. febru-
ára. Ten po vykonaní ročného vyúčtovania 
dane v prípade preplatku zamestnancovi ten-
to preplatok dane vráti na účet, alebo ak je 
osoba u zamestnávateľa zamestnaná, vráti jej 
to vo výplatnej páske 
v najbliţšom výplatnom termí-
ne. Daňový nedoplatok vyplý-
vajúci z ročného zúčtovania 
presahujúci sumu päť eur zráţa 
zamestnávateľ zamestnancovi 
zo zdaniteľnej mzdy najneskôr 
do konca roka 2018 a odvedie 
ho správcovi dane v najbliţšom termíne na 
odvod preddavkov na daň,― pribliţuje moţ-
nosti zamestnancov Gernátová. Ďalším spô-
sobom, ako si vyrovnať daň, je podanie daňo-
vého priznania pre daň z príjmov. „To je moţ-
né urobiť do 2. apríla. Podať daňové priznanie 
však musí len ten, kto dosiahol v roku 2017 

príjmy minimálne 1 901,67 eur,― dodáva.  
Existujú dva typy daňového priznania, 

typ A a typ B.  Sú to predpísané tlačivá. „Dajú 
sa jednoducho rozlíšiť podľa farby pásika na 
pravej strane tlačiva. Typ A má na pravej 
strane modrý pásik a je určený pre fyzické 
osoby, ktoré mali v minulom roku príjmy iba 
zo závislej činnosti. Na druhej strane tlačivo 

B, ktoré obsahuje ţltý pásik, je 
určené osobám, ktoré mali príj-
my z podnikania, prípadne 
z prenájmu.― 
 Pri podaní daňového pri-
znania je potrebné potvrdenie 
od všetkých zamestnávateľov 
o zdaniteľných príjmoch, kde je 

uvedená suma preddavkov na daň. 
V daňovom priznaní si môţe zamestnanec 
uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane, 
a to aj vtedy, ak si ju neuplatňoval 
u zamestnávateľa. Výsledkom je potom pre-
platok na dani a ten daňový úrad posiela na 
účet alebo poštou na meno.  

-> Tlačivá na daňové priznania sú          

známe všetkým platcom daní. 

FINANCIE 

Podať daňové           
priznanie však musí 
len ten, kto dosiahol 
v roku 2017 príjmy 
minimálne 1 901,67 

eur,“  

Gymoš  21 

/fo
to

: n
o

v
u

ca
s.sk

/ 

-> Podľa učiteľky Slavky Gernátovej by sa 

študenti, ak si privyrábajú brigádami, mali 

orientovať v daňových zákonoch.  

/foto: archív školy/ 



D 
aniel sa stal absolventom Spojenej 
školy Juraja Henischa len predne-
dávnom, za ten čas však uţ stihol 
úspešne vystriedať viacero brigád 

a zamestnaní a  v rámci práce zároveň preces-
tovať kus sveta. Ţiakom odboru mechanik 
elektrotechnik bol v rokoch 2010 aţ 2014 a vo 
výbere strednej školy mal jasno uţ od detstva. 
„Po ukončení základnej školy som nad roz-
hodnutím, čo chcem študovať, takmer vôbec 
nerozmýšľal. Môj otec je elektrikár, a tak som 
k tomuto povolaniu bol vedený uţ od detstva 
a kráčať v otcových šľapajách som bral ako 
samozrejmosť,― hovorí o výbere strednej ško-
ly. Strednú školu povaţuje za najkrajšie obdo-

bie ţivota a na svoje štúdium spomína iba po-
zitívne. „V triede sme boli veľmi dobrý kolek-
tív, čo sme nebrali ako samozrejmosť, pretoţe 
nie všetkým sa v triede podarilo vytvoriť tak 
dobrú partiu,― spomína na svojich spoluţia-
kov. To, ţe sú dobrý kolektív, sa im potvrdilo 
aj pri príprave stuţkovej slávnosti, ktorú bez 
väčších hádok spoločne zvládli a preţili tak 
krásny večer.  

Z učiteľov mu v pamäti najviac utkvel 
František Vagaský, ktorý ho v tom čase vyu-
čoval matematiku. Za najvýraznejšie pozití-
vum na ňom aj dnes povaţuje zmysel pre hu-
mor a snahu čo najviac vyhovieť študentom. 
Počas štúdia Daniel absolvoval aj kurz zvára-

BÝVALÍ ŠTUDENTI 

do zahraničia 
„Za štúdium práve na tejto škole a aj za výber odboru som vďačný 
a svoje povolanie by som nikdy nemenil,“ hovorí bývalý študent 
Daniel Popovič 

Mária Dziaková 
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->  Daniel Popovič pracuje  

ako elektrikár  v Nemecku     

uţ dva roky. 

Zo školy 



nia, ktorý škola ponúka.  
Po skončení strednej školy smerovali 

prvé Danielove kroky na brigádu. „Po maturi-
te som so spoluţiakmi odišiel na prázdninovú 
brigádu do Ostravy, kde som pracoval vo Vít-
kovických ţeleziarňach ako zámočník. Ţele-
ziarne sa dali rozlohou prirovnať k väčšej de-
dine a pracovať tam povaţujem za dobrú skú-
senosť. Obsahom našej práce bolo podľa vo-
pred stanoveného plánu zhotoviť a opracovať 
súčiastky a následne poskladať výsledný pro-
dukt. Vyrábalo sa vţdy niečo 
iné, najčastejšie to boli kyslí-
kové bomby,― hovorí o svojej 
prvej brigádnickej skúsenosti.  

Po určitom čase však zo 
ţeleziarní odišiel a s vidinou 
lepšieho zárobku odišiel spolu 
s kamarátmi na sezónne práce 
do Francúzska, konkrétne do oblasti v San 
Tropez. „Po ukončení brigády v Ostrave sa mi 
naskytla príleţitosť zúčastniť sa zberu ovocia 
vo Francúzsku. Neváhal som a spolu 
s kamarátmi sme odišli do Francúzska na tri 
mesiace,― hovorí o svojej druhej brigádnickej 
skúsenosti.  

Po návrate si uţíval voľno a netrvalo 
dlho, keď sa mu pod ruky dostala ponuka od-
ísť znova do Čiech, kde sa uţ ale venoval vy-
študovanému odboru. Pracoval v meste Cheb, 

čo je mesto vzdialené iba päť kilometrov od 
nemeckých hraníc, a tak po pol roku vystrie-
dal aj túto prácu za lepšie platenú v Nemecku. 
„Z Chebu som odišiel do Nemecka, kde pra-

cujem uţ dva roky. Motiváciou 
boli samozrejme peniaze. 
S touto prácou som spokojný, 
jednou z mála nevýhod je však 
to, ţe som ďaleko od domova. 
Na Slovensku je však povola-
nie elektrikára v porovnaní so 
zahraničím nedostatočne pla-

tené, takţe v najbliţšej dobe plánujem ostať 
naďalej v Nemecku,― hovorí o súčasnej práci.  

Vo voľnom čase sa Daniel venuje aj po-
ľovníctvu. „K prírode mám vzťah uţ odmalič-
ka a aj k poľovníctvu ma doviedol otec. Kurz 
poľovníctva som absolvoval ešte len pred ro-
kom, takţe úlovkami, na ktoré by som bol hr-
dý, sa zatiaľ pochváliť nemôţem, s týmto ko-
níčkom však neplánujem skončiť,― hovorí 
o svojej záľube a teší sa na všetko, čo ho ešte 
v budúcnosti čaká.  

BÝVALÍ ŠTUDENTI 

„Po maturite som so 

spoluţiakmi odišiel na 

prázdninovú brigádu 

do Ostravy“ 
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-> Vo Vítkovických ţeleziarňach 

najčastejšie pracoval s kyslíkovými 

bombami. 

/foto: archív Daniela Popoviča / 
/foto: archív Daniela Popoviča/ 

-> Jeho zamestnaním sú elektrické rozvody. 



K 
aţdého študenta strednej školy, 
ktorý sa chystá na vysokú školu, 
zaujíma okrem toho, aké bude mať 
predmety, kedy budú prednášky 

a kedy cvičenia, aj vysokoškolský ţivot mimo 
školy. Taký sa dá ţiť aj na internáte. Jedným 
takým internátom sú Študentské domovy 
Jedlíková v Košiciach. To je miesto, kde to 
ţije. A to doslova. 

Tento internát toho ponúka naozaj ve-
ľa. Tu sa študenti nikdy nenudia. Hneď na 
začiatku kaţdého semestra sa 
koná veľká párty, Jedlička, 
ktorá je najväčšou vysoko-
školskou párty vôbec. Prísť na 
ňu môţu aj ne-študenti alebo 
aj tí, ktorí nie sú na internáte 
ubytovaní. Na Jedličku kaţ-
doročne chodia známi DJ, ako napríklad DJ 
EKG, a je to párty priamo na internáte, čiţe 
ţiaden klub alebo hala, ale chodby internátu. 
Na začiatku kaţdého školského roka organi-
zuje Jedlíková MAIDAY. Veľká párty pred in-
ternátom, na ktorú chodia známe, študentmi 

obľubované skupiny ako Kontrafakt alebo 
Horkýţe Slíţe.   

No študentský ţivot nie je len o párty, 
ale aj o záľubách, ktoré môţete počas štúdia 
rozvíjať. V prvom rade má internát svoje 

vlastné Rádio 9, o ktoré sa 
starajú študenti ubytovaní na 
tomto internáte. Rádio je po-
čuť na chodbách, ale má aj 
vlastnú webovú stránku, kde 
ho môţe počúvať ktokoľvek. 
Organizuje aj mnoho súťaţí a 

ďalej sú to práve oni, ktorým mnohí študenti 
môţu ďakovať za vynechanie stredajšej pred-
nášky, pretoţe utorky patria diskotékam vo V
-klube. Populárne sú aj chodbovice, čiţe dis-
kotéky priamo pred dverami izieb. 

Ďalšími organizátormi študentských 

Tu sa študenti nikdy 

nenudia.  

MÔJ SPLNENÝ SEN 

Mimo vyučovania 

-> Školský rok pravidelne štartuje 

MAIDAY, veľká párty so známymi 

kapelami pred internátom. 

Vysokoškolský ţivot nie je len    
o učení. Mladí ľudia si dokáţu 
ţivot poriadne uţívať 

Klaudia Hockicková 
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/foto: topky.sk/ 

->Internát ponúka aj vysielanie Rádia 9. 

/foto: zajtrajsienoviny.sk/ 



MÔJ SPLNENÝ SEN 

Mimo vyučovania 
MÔJ SPLNENÝ SEN 
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/foto: facebook/kosickivysokoskolaci.com/ 

večerov sú členovia Študentskej rady. Tí pri-
pravujú mnoho súťaţí ,  turnajov 
a spojovačiek. Spojovačky sú niečo ako chod-
bovice, len sa to deje na chodbách, kde sa 
spájajú bloky internátu. Napríklad Mikuláš-
ska spojovačka, kde sa varí 
víno a medzitým chodí po in-
ternáte Mikuláš aj so svojimi 
pomocníkmi a kapelou 
a rozdávajú darčeky. Študent-
ská rada však organizuje aj 
súťaţ vo varení halušiek, vo-
lejbalový, futbalový a florbalový turnaj alebo 
takzvaný Salámový beh, čo je tieţ veľmi zaují-
mavá súťaţ, v ktorej sa beţí po schodoch in-
ternátu s cieľom vyhrať salámu, pričom na 
kaţdom poschodí vás čaká 0,04dl prekáţ-
ky :D. No aby to nebolo len o jednom, organi-

zujú aj napríklad Študentskú kvapku krvi.  
Jedlíková má aj svoje vlastné kluby, 

akými sú PC Klub, Študentská polícia 
a Fitness studio Dragons. PC Klub rozvíja ve-
domosti a schopnosti tým, ktorí majú vzťah 
k počítačom, ale má na starosti aj internetové 
pripojenie a sluţby nielen pre študentov. Úlo-
hou Študentskej polície je pomáhať vrátni-
kom pri kontrole prichádzajúcich študentov a 
dohliadať na dodrţiavanie ubytovacieho po-
riadku. Fitness studio Dragons je posilňovňa, 
ktorá sa nachádza v priestoroch internátu.  

Ani športovci sa nemusia báť. Študenti, 
ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch 
Jedlíková, majú k dispozícii športové haly 
a pomôcky priamo na ich internáte. Tieţ sa 

môţu stať členmi športových 
klubov. 
 Na tomto internáte nájde 
študent váţne všetko. Od Co-
py centra, kde vám vytlačia 
alebo poskytnú iné sluţby štu-
denti do polnoci, aţ po bary, 

ktoré sú priamo v priestoroch internátu. Ďa-
lej poskytuje sluţby ako práčovňa či študov-
ňa. Na jednom z blokov je veľká jedáleň, kde 
si môţete vybrať z viacerých jedál a aj bufet, 
kde si študenti môţu dať napríklad obľúbenú 
pizzu. 

...chodí po internáte 

Mikuláš aj so svojimi 

pomocníkmi 

a kapelou...  

-> Na koncertoch a diskotékach je naozaj 

neopakovateľná atmosféra. Práve preto    

tieto akcie obľubujú známi slovenskí DJ-i    

a populárne kapely. 
-> Veľkej obľube sa teší aj Mikuláš. 

/foto: facebook/kosickivysokoskaolaci.com/ 



 

A 
 je to tu. Marec, tretí mesiac v roku, 
tieţ známy ako mesiac kníh. Aj keď 
má niekto najradšej knihy zavreté 

a v bezpečnej vzdialenosti, existuje mnoţstvo 
vášnivých čitateľov, ktorí nedajú dopustiť na 
pohodový večer pri dobrej knihe. A je potešu-
júce, ţe tento počet v poslednej dobe narastá.  

Sto ľudí, sto chutí platí v tomto prípade 
o to viac, ţe existuje mnoţstvo ţánrov a kaţdý, 
kto chce čítať, si ten svoj medzi nimi určite 
nájde. Dievčatám zväčša viac vyhovujú rúţové 
romány, chlapcom zase detektívky. Knihy 
nám môţu zmysluplne zaplniť náš voľný čas.  
 Aj keď v dnešnej dobe uţ nie sú tak často 
vyuţívané ako kedysi, mnohí dávajú prednosť 
klasike a radšej siahnu po knihe plnej poznat-
kov a zaujímavostí, ako by si mali všetko jed-
noducho nájsť na internete. Často si ani ne-
uvedomujeme, aký veľký význam majú najmä 
pre naše vzdelanie. Svoj voľný čas väčšinou 
trávime pri počítači alebo televízii. Vďaka to-
mu klesá ľudská inteligencia a my máme 
skreslený obraz o skutočnosti. V televízii nám 
kvôli väčšej sledovanosti vysielajú scény, kto-
ré sú veľmi expresívne, skreslené aţ priam 
absurdné. A my ľahko uveríme týmto nie vţdy 

spoľahlivým zdrojom informácií.  
Aj kniha prechádza vývojom. Od ruko-

pisnej cez tlačenú speje k svojej elektronickej 
podobe. Dnešná generácia uprednostňuje 
elektronickú podobu. Takáto forma je pre 
mladých dostupnejšia. Knihu si môţeme ľah-
ko vyhľadať na internete alebo kúpiť cez neja-
kú aplikáciu. Kniţnice uţ nenavštevuje toľko 
ľudí ako kedysi, v súčasnosti si na to nájdu 
čas hlavne príslušníci staršej generácie. Je 
vlastne jedno, v akej podobe čítame. Význam 
kníh je stále ten istý. Okrem toho, ţe sú zdro-
jom informácií, či zábavou, tieţ výrazne zlep-
šujú predstavivosť a fantáziu človeka. A samo-
zrejme je to najlepší spôsob, ako sa naučiť 
pravopis a obohatiť slovnú zásobu. 

Skúsme preto svoj voľný čas netráviť 
len pred televíziou alebo za počítačom, ale vy-
meniť ich za knihu a takto spojme zábavu so 
vzdelaním. Hoci knihu zatiaľ mnohí z vás ne-
obľubujú, moţno si raz nájdete takú, ktorá 
vás aspoň trochu zaujme. Alebo ţáner, ktorý 
sa vám zapáči, a vy sa pohltíte do čítania na-
toľko, ţe zabudnete na svet okolo seba. Verím, 
ţe kaţdý si raz nájde takú knihu, ktorá zmení 
jeho negatívny pohľad na čítanie. 

OČAMI ŠTUDENTA 

Kristína Homzová 
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Dobrý 
priateľ 

->Kniha dokáţe odhaliť         

charakter. Veď platí povedz mi, 

čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. 

 

Meno: Michaela Kiššová  

Vek:  18 

Znamenie: kozoroţec 

Obľúbené knihy: Mengeleho dievča a všetko od Francine 

Riversovej  

Obľúbené filmy: I'm Not Ashamed, Another Christmas Kiss 

(som proste romantička :D ) 

Najobľúbenejšie jedlo: jednoznačne Tofu a chilli, všetko 

pikantné  

Obľúbený výrok: „Bohu nič nie je nemoţné.“ 

Obľúbená skupina: Heartbeat, Sima Martausová, Slza, 

Calum Scott  

Záľuby: futbal, čítanie, príroda,deti, cappuccinooo ..  

/foto: bardejov.sk/ 



 

A 
ko vznikla myšlienka vy-
tvoriť na škole študent-
skú radu?  

 Prvotná myšlienka vznikla presne 29. 
septembra minulého roku, keď zástupcovia 
školy išli na otvorenie Mestského mládeţníc-
keho parlamentu a po ňom sme začali uvaţo-
vať, ţe niečo takéto na školskej úrovni by sme 
chceli aj my. A vďaka ústretovosti riaditeľa 
školy a našej húţevnatosti sa to podarilo do-
tiahnuť aţ do oficiálneho zaloţenia Ţiackej 
školskej rady Spojenej školy Juraja Henischa. 
Samozrejme predstava, ţe som, ako povedala 
učiteľka Daniela Beňová ..Boss of students, je 
naozaj úţasná :D. Ale nie je to tak, nie som 
šéfkou. V rade sme si všetci rovní a kaţdý ná-
zor je tam rovnako dôleţitý. Ja len zastupu-
jem našu radu pred vedením školy.  
 
Najlepší učitelia a prečo?  
 Mám veľa učiteľov, ktorých mám rada. 
Štýl vyučovania sa mi najviac u učiteliek Vie-

ry Michalčinovej, Mariany Gmit-
terovej či Zuzany Gerberyovej. A 

hoci ma niektorí učitelia neučia, mám ich veľ-
mi rada, lebo z nich vyţaruje dobro, pokoj, 
humor. Alexandra Klimeková, Irena Hřibová, 
Peter Bednár a Albert Balog sú skvelými prí-
kladmi.  
 
Aké sú tvoje ţivotné ciele?  
 Chcem mať veľkú rodinu, ţiť blízko prí-
rody, pomáhať a samozrejme ako všetci zma-
turovať a vyštudovať. 
 
Kto je tvoj idol a prečo?  
 Jedným z mojich najväčších idolov je 
Matka Tereza, pretoţe je príkladom toho, ţe 
nemusíme robiť veľké veci, ale stačí tie malič-
ké robiť s veľkou láskou. Ona sama začala len 
pomáhať ľuďom, ktorí boli na okraji spoloč-
nosti a nakoniec získala Nobelovu cenu. Je 
vzorom ohromnej lásky, skromnosti a obety. 
 
Skús opísať ideálneho partnera. 
 Takého asi nikdy nestretnem. Nikdy ne-
bude ideálny, lebo ani ja nie som ideálna. 
Mne stačí, ak bude veriaci, bude vedieť hrať 
na klavír a dobre variť. :D 

/foto: archív Michaely Kiššovej/ 
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Meno: Michaela Kiššová  

Vek:  18 

Znamenie: kozoroţec 

Obľúbené knihy: Mengeleho dievča a všetko od Francine 

Riversovej  

Obľúbené filmy: I'm Not Ashamed, Another Christmas Kiss 

(som proste romantička :D ) 

Najobľúbenejšie jedlo: jednoznačne Tofu a chilli, všetko 

pikantné  

Obľúbený výrok: „Bohu nič nie je nemoţné.“ 

Obľúbená skupina: Heartbeat, Sima Martausová, Slza, 

Calum Scott  

Záľuby: futbal, čítanie, príroda,deti, cappuccinooo ..  

Dominika Kotuľaková 

 5 OTÁZOK Šéfka 

-> Michaela (druhá sprava) zastupovala štu-

dentov školy pri zaloţení Mestského študent-

ského parlamentu. 



RÚRO 
Ján Helmanovský Inteligencia 
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Čo robíš? 

No čo, podarilo
 

sa ti 
niečo ich 

naučiť?
 

Ok, drţím palce. 

Učím ryby počítať. Počul som, ţe keď menej inteligentný tvor pozoruje inteli-gentnejšieho , po 
čase začne všetko po ňom opakovať. 

 
O desať minút 



 V 
 predošlom čísle sme avizovali, ţe na 
olympiádu do Pjončangu poletí feno-
menálna Miša Kiššová z 3.H, ktorá za-

jazdila fantastický čas v slalome uţ v prvý deň 
lyţiarskeho kurzu. Všetko sa skončilo úplne 
inak. Zaúradovala slovenská lyţiarska mafia 
a slobodomurári a keď potom metodikovi Mi-
lanovi zhorela Avia aj s lyţiarskymi topánka-
mi, bolo jasné, ţe Miša ostáva doma a bude 
musieť chodiť do školy, písať testy a učiť sa. 
 A ako vlastne vyzerá tohtoročná oficiál-
na správa z lyţiarskeho kurzu? Tu je jej ne-
cenzurovaná podoba 
 Výcviku sa zúčastnilo tridsaťšesť ţiakov. 
Nikto sa nenaučil lyţovať. Počas kurzu došlo 
k dvadsiatim štyrom ťaţkým úrazom, celkovo 
sa polámalo dvanásť nôh, štyri rebrá, ale aţ 
osem rúk, čo je nárast oproti minulému roku 
o dve ruky. Raz sa k zranenému na svahu vo-
lal záchranársky vrtuľník, ale ţiaci ho pri pri-
stávaní úspešne zahnali svojimi palicami 

a snehovými guľami, takţe pilot radšej odletel 
na základňu. 
 Negatívne čísla boli aj v konzumácii ví-
na. Tá klesá kaţdým rokom a tento rok to bo-
lo slabých päť litrov na  ţiaka. Vo fajčení stag-
nujeme uţ desať rokov. V priemere jedna kra-
bička na ţiaka a týţdeň. 
 Naopak potešiteľným faktom je nárast 
spotreby likérov a liehovín o cca desať per-
cent. V tomto smere dobiehame vyspelé de-
mokratické krajiny a umiestnili sme sa hneď 
za Dánskom na peknom štvrtom mieste. 
(údaje podľa FÚKEM). 
 Ţiaci sa úspešne vrátili z kurzu individu-
álnou dopravou, niektorí ostali v Spišskej, 
niektorí ešte nedošli a ţiadali opakovanie vý-
cviku oficiálnou cestou. Prehlásili, ţe ešte nie 
sú dostatočne lyţiarsky vyspelí na to, aby 
mohli skončiť  lyţiarsky kurz. 
 
Článok je fikciou autora. 
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ABIHO MOMENTY 

Bilancia 
Albert Balog 

-> V tomto momente ešte metodik Milan 

(vpravo) netušil, ţe práve cez neho vylúčia 

Michaelu z nominácie na olympiádu. 

Nakoniec nie Michaela Kiššová, ale Petra Vlhová reprezentovala 
Slovensko na olympiáde v Kórei. Moţno aj stres z nominácie       
spôsobil, ţe jej účinkovanie nebolo tak úspešné, ako sme čakali 

/foto: archív Stanislava Boruva/ 



H 
ra o tróny je pracdepodobne najzná-
mejší a najdiskutovanejší seriál všet-
kých čias, ktorý si podmanil takmer 

celý svet. Len za rok 2017 bolo podľa spoloč-
nosti Nielsen registrovaných cca 2 566 000 
komunikácií o jednej epizóde. Najnovšia sied-
ma séria prekonáva všetky rekordy. Či uţ ide 
o sledovanosť, vizuálne efekty alebo nelegálne 
sťahovanie, tento seriál sa zakaţdým umies-
tňuje na prvých priečkach. Len v USA sa se-
demdielna siedma séria nezákonne stiahla 
viac ako jednu miliardukrát (140 miliónov-
krát na epizódu). Aj keď z toho spoločnosť 
HBO nie je dvakrát nadšená, rekordné čísla 
im určite lichotia.  
 Dej je zasadený do neľútostného stredo-
vekého prostredia. Všetko sa odohráva na 
kontinente, kde jedno leto trvá aj niekoľko 
rokov, ale zima môţe kraľovať aj celú generá-
ciu. Všetkých sedem kráľovstiev Západozeme 
uţ odjakţiva zvádza boj o nadvládu nad celou 
krajinou. Ľudí tu suţujú zrady, intrigy, túţba 
po moci, peniazoch, ale aj nadprirodzené sily. 
To všetko smeruje aţ k samotné-
mu neľútostnému boju o takzvaný Ţelezný 
trón a tým aj o moc nad siedmimi kráľovstva-
mi. Celú situáciu komplikujú záhadné veci, 

dejúce sa na sever od veľkej, starobylej steny. 
Tá uţ dlhé roky chráni obyvateľov Západoze-
me pred zlom, ktoré na seba vzalo podobu 
akýchsi nemŕtvych, ľadových ľudí – Bielych 
chodcov.  
 Seriál zachytáva súperenie o moc medzi 
kráľmi, kráľovnami, rytiermi, klamármi 
a barbarmi. Tvorcovia si servítku pred ústa 
nekladú a často aţ do príliš veľkých detailov 
znázorňujú krutý ţivot v stredoveku bez 
akýchkoľvek cenzúr. Takţe pokiaľ patríte me-
dzi slabšie povahy a vadí vám pohľad na veľké 
mnoţstvo krvi, či všeobecne krviprelievanie, 
tak vám tento seriál rozhodne neodporúčam 
pozerať.  
 O skvelom spracovaní svedčia vizuálne 
efekty, dych berúce zábery s drakmi,  hviezdne 
herecké výkony Emilie Clarke, Leny Headey, 
Petra Dinklagea či Kita Haringtona... alebo sa-
motný rozpočet (desaťminútová ohnivá bitka sa 
vyšplhala na necelých desať miliónov dolárov). 
 Fanúšikovia seriálu si však na vytúţenú 
poslednú sériu budú musieť rok počkať. HBO 
totiţ zverejnila, ţe tak očakávaná ôsma séria 
vyjde aţ  na jar 2019. Tvorcovia však sľubujú 
ešte viac dych berúcich záberov a nečakaných 
zvratov. Takţe sa máme na čo tešiť.  

RECENZIA 

Anna Soroková 

Hra o tróny 
/foto: vanityfair.com/ 
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RECENZIA 

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

Marec 2018 

TIKET 

OUT 

 Tomb Raider                     Nočná Hra                      Červená volavka                      Tlmočník 

            15.3.2018                          14.3.2018                               8.3.2018                              20.3.2018 

                   5€                                          5€                                             5€                                            5€ 

          Kino Ţriedlo                   Kino Ţriedlo                       Kino Ţriedlo                        Kino Ţriedlo 
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