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Vianoce a zimné prázdniny sú za nami a my sme opäť zasadli do školských lavíc. So závratnou 
rýchlosťou sa blíži koniec prvého polroka a s ním aj vysvedčenie‐ polročné hodnotenie našich 
síl, snahy, úspechov aj prehier. Veríme, že niektorí spolužiaci budú spokojní, iní si musia 
známky do konca roka opraviť.  
 
Zodpovednú prácu v novom roku musia preukázať najmä naši štvrtáci, ktorých čaká 
maturitná skúška, ktorá preverí ich praktické aj teoretické vedomosti. 
 
Ale predtým, nech sa páči, ponorte sa do zaujímavého čítania, ktoré sme pre vás pripravili‐ 
z každého rožku trošku. Prajeme vám dobrú zábavu a neváhajte sa podeliť s nami, radi 
uverejníme všetko zaujímavé z vášho života a života našej školy. 
 
Všetko najlepšie v novom roku , veľa zdravia a šťastia vám praje redakčná rada. 



 

 

6. december je tradične známy mnohými návštevami 

Mikulášov, čertov a anjelov.... Sme radi, že tento rok tieto 

mystické postavy neobišli ani našu školu a prišli nás obdariť 

svojimi sladkými darčekmi. Spestrili nám tak  vyučovanie 

a pobavili nie len nás študentov, ale snáď aj našich milých učiteľov a uviedli ich aspoň na chvíľu späť 

v spomienkach. Veď vyrásť a dospieť neznamená vzdať sa úplne všetkých detských snov a radostí...  

Veríme, že takéto občasné spestrenie každodenného stereotypu v školských 

laviciach si nikto nevysvetlí  zle ale naopak – ako chviľkové odreagovanie sa popri 

náročnej práci.  

 

    

 



  

Stužkovú slávnosť 4.B triedy sme plánovali už od začiatku štvrtého ročníka. Najprv 
sme síce na veľa vecí mali odlišné názory, ale nakoniec  sme sa dohodli  a určili si 
termín. Naša  stužková slávnosť sa konala 9.12.2016 na strednej škole v Ivanke pri 
Dunaji.  Sálu  sme  si    deň  pred  stužkovou  a v deň  stužkovej    doobeda    sami  
vyzdobili  a nachystali. V deň „D“ sme boli všetci riadne nervózni, ale napriek tomu 

sme o 18:00 hrdo nastúpili pred rodičov a učiteľov. Po príhovore spolužiaka, pani profesorky triednej, 
krstného otca    a riaditeľky  školy   nás    triedna   profesorka PaedDr.  Ľubica Páchniková ostužkovala  
a začal sa ďakovný  tanec s rodičmi a profesormi. Potom nasledoval veľmi zaujímavý program, ktorý 
pobavil všetkých prítomných hostí  . Samozrejme    súčasťou  stužkovej  slávnosti   bola aj    slávnostná 
večera, veľa  zákuskov a obložených tanierov. Naša pani profesorka triedna nás prekvapila a dala nám 
upiecť  krásnu a chutnú  tortu. Ďalej nasledovala voľná zábava, tancovali sme, fotili sme sa, užívali si 
našu stužkovú. Myslím, že všetko dopadlo výborne, každý sa pobavil a strávil príjemný večer. Hlavne 
o to nám všetkým  išlo. Nikdy   na našu  stužkovú  slávnosť nezabudneme. Budú   nám  ju pripomínať  
naše  spomienky,  fotografie  a DVD.  A v budúcnosti  snáď  aj  naše  spoločné  spomienkové 
stretnutia.                                                                                                                    (Tomáš Kocka, IV. B)  

 

           

       



  
            

Počas štyroch rokov sme sa ako trieda nevedeli zhodnúť na stužkovej. Zo dňa na deň sme to 
vzdávali  viac  a viac.  Jedného  dňa  sme  si  však  povedali  ,,a  dosť“  .  Bol  to  deň,  kedy  sme  si  uvedomili,  že 
maturujeme a sme na škole posledný rok. Chce to pamiatku. 

           V ten deň sme začali organizovať stužkovú.   Trvalo nám to skoro tri mesiace. Darčeky, miestnosť, večera,               
stužky,  torta...  no  proste  všetko.    Ako  trieda  sme  sa  zhodli  na  netradičnej  stužkovej  slávnosti,  bez  rodičov 
a celého učiteľského zboru. Prítomné boli  triedna učiteľka Mgr. Alena Kuštárová a zastupujúca  triedna učiteľka 
Ing. Angela Kollárová. 

          Nastal deň ,,D“. Piatok 18. November  2016. Všetci sme sa o 18:00h zišli v reštaurácii Siesta (v Senci). Najprv 
sme  sa  všetci  privítali  a rozdali  si  poháre  s menami,  podľa  toho  ako  chceme  sedieť.  Po  zasadnutí  triedna 
predniesla príhovor. Po príhovore naša spolužiačka predniesla ďakovný príhovor a rozdali sa darčeky. Po rozdaní 
darčekov  nás  triedna  ostužkovala.    Na  záver  sme  ako maturanti  boli  nečakane  obdarení  živou  hudbou  a to 
piesňou ,,Stužková“ . 
         Po celom ceremoniály sme sa navečerali a začali sa baviť. Zábava bola v plnom prúde. Počas zabávania sa, 
nám obsluha priniesla nádhernú tortu, ktorá chutila skvelo. Na záver celého večera sme sa ako trieda poďakovali 
spolužiačke, ktorá sa postarala o väčšinu stužkovej slávnosti. 

        
                Dnes, spomíname na stužkovú slávnosť s úsmevom a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. 
                (Andrea Barcziová, IV.S) 
 

      
       



 

Tak  ako  prvý  rok,  tak  aj  tento  bol  pre  nás  štvrtákov  niečím 
výnimočný, prekvapujúci a opäť plný nových zážitkov. Pamätám si, 
keď sme ešte ako prváci prvý krát behali po chodbách hotela a tešili 
sa,  čo  všetko  tam  zažijeme.  Síce  sme  vtedy  boli  v oveľa  väčšom 
zoskupení  ale musím povedať,  že  aj  tento  rok  stál  za  to!  Spoznali 
sme  sa  lepšie  aj  s novými  prvákmi,  pozdravili  starých  známych 

z hotela  a snažili  sa  užiť  si  každý  deň,  pretože  takto  spolu  sa  tam  už  asi  nedostaneme.  Počasie 
a podmienky na  svahu boli  super. Asi najlepšie počasie aké  sme  tam  za  tie  roky  zažili. Pritom  tam 
nebolo ani veľa ľudí, takže sme si to vedeli užiť aj na kopci. Myslím si, že celý lyžiarsky kurz prebehol 
v dosť slušnej atmosfére, aj keď srandy bolo viac ako dosť. Nikto nevyvádzal hlúposti (aspoň nie také, 
ako keď sme boli v prvom ročníku my ).  

Ďakujem  aj  pani  učiteľkám  za  peknú 
lyžovačku  a férovosť  voči  nám,  boli  ste 
super.  Tak  isto  aj  našim  chalanom, mám 
vás rád. Snáď sa nám to ešte raz podarí.  

 

 



Od 16.1 do 20.1 boli u nás na škole lektorky anglického jazyka z Brazílie a Ruska. Boli u nás cez 

organizáciu AISEC. Každý deň sme s nimi mali jednu hodinu. Na hodinách sme preberali rasové 

rozdiely, výhody a nevýhody súčasného školského systému, ale aj život v ich krajinách. Dozvedeli sme 

sa veľa o ich tradíciách a zvykoch. Ich návšteva bola pre školu 

veľkým plusom, pretože sme mali možnosť komunikovať 

 v angličtine s niekým, kto rozpráva po anglicky od malička.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIESEC je najväčšia svetová 

študentmi riadená 

organizácia vytvárajúca 

pozitívny dopad na 

spoločnosť prostredníctvom 

osobnostného rozvoja a 

zdieľaných medzinárodných 

skúseností.                                       

Vízia AISEC : Mier a 

naplnenie ľudského 

potenciálu .                                                                                        

AIESEC rozvíja líderský 

potenciál mladých ľudí a 

vedie ich k zodpovednému 

podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami 

a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov. 
K dnešnému dňu  uskutočnili viac ako 480 000 stáží a dobrovoľníckych skúseností, a to všetko bolo 

pod vedením mladých lídrov, ktorí veria, že svet môže byť lepším miestom. 



 

        SME DOBRÍ AJ V ŠPORTE 
 

 
 
Po úspešnom behu v Ivanke sme na ďalší šport museli čakať 
až do 22. novembra, kedy sa konečne uskutočnil turnaj v 
basketbale chlapcov. Hralo sa v telocvični Slávia v Senci. 

Omladené družstvo ‐ Búran, Dömötör, Hrabovský, Chmúra, Konrád, Kozakiv, Páleníček, 
Pšenko, Szabo, Šimko hral o fantasticky a úspešne získali striebornú pozíciu.  Ich konečné 2. 
miesto bolo zaslúžené.  
       
24. novembra, sa uskutočnil turnaj v basketbale dievčat. Naše hviezdne družstvo v zložení ‐ 
Njagojevič, Jones, Puškárová, Rohályová, Schwimbersky, Sládečková,Vinczeová bojovali s 
obrovským nasadením a ako sa hovorí, že o vlások nám ušlo zlato. Dievčatá v predĺžení 
vybojovali strieborné 2. miesto. 
         
7. decembra,  sa konal stolnotenisový turnaj. Súťažili chlapci aj dievčatá v jeden deň v malej 
telocvični GAB Senec. Hra trvala nekonečne dlho , ale po únavnom boji dievčatá ‐ Njagojevič, 
Bugiová, Vinczeová, Puškárová ‐  vybojovali 3. miesto. Chlapci skončili až na 4. mieste. 
        
Naše športovanie pokračovalo po vianočných sviatkoch lyžiarskym kurzom v stredisku Jasná 
hotel Liptov. Krásne prostredie, krásne počasie , až na tie stupne mínus, šikovní lyžiari. 
Vrátili sme sa zdraví , spokojní a hlavne s množstvom nových zážitkov.  
  
Vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu telocvične v Senci  na SOŠ Kysucká/ Monťák/ športové 
súťaže pokračovali až vo februári. Začalo to súťažou vo florbale. 7.februára dievčatá ‐ 
Njagojevič, Schwimbersky, Puškárová, Jones, Vinczeová, Škaláková, Dömötörová, 
Procházková, Sládečková, Bugyová, Tengeriová vybojovali krásne 2. miesto. Andy ako naša 
super brankárka podržala mnohokrát svoje družstvo. Babenky boli ste super! 
 
8.februára dievčatá vystriedali chlapci. Naši bojovníci ‐Búran, Borároš, Kocka, Bobrík, 
Kozakiv, Chmúra, Konrád,  Čambal,  Mihalík, Maša, Pšenko bojovali zo všetkých síl, ale 
bohužiaľ nájazdy na bránu nám pokazili lepšie umiestnenie. Tvrdo vybojované 2. miesto je 
tiež krásne. Mali sme nového brankára, David Maša, vychytal niekedy aj nemožné. Proste 
super! 
      
 So športom sa roztrhlo vrece, no a 9.februára sme pokračovali v úspešnom ťažení vo Futsale 
v Senci  na SOŠ Kysucká. Chalani Maša ,Šuplata, Búran, Čambal, Kocka, Hrabovský, Kozakiv, 
Chmúra, Matejka, Čech, Falusi ‐ 2. miesto bolo zaslúžené. 
       
Športovanie sme zakončili predvalentínskym a priamo valentínskym turnajom vo volejbale 
dievčat aj chlapcov na SOŠ Ivanka. Turnaj bol poznačený chorobou žiakov takže výkon nebol 
adekvátny. Chlapci hrali 13. februára ‐  Búran, Šimko, Kozakiv, Chmúra, Čambal, Príkopský, 
Kocka, Mihalík, Dömötör.  Získali 3. miesto. Dievčatá ‐ Pravdová, Puškárová, Homolová, 
Vinczeová, Procházková, Jones  hrali 14.februára  ale bolo ich iba šesť, nemohli sa vystriedať, 
ale snažili sa dohrať všetky zápasy. Bohužiaľ sme nezískali bodové miesto. 



Všetkým športovcom ďakujem za snahu a fantastické výkony, dúfam, že aj v budúcnosti 
budú takto reprezentovať našu školu. 
            (PaedDr. Ľubica Páchniková) 
 
Všetkým reprezentantom ešte raz srdečne ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalšej 
reprezentácii. 

         

     

 

 

 

   

 



 
 

Viktória Njagojevič, žiačka 4.S triedy sa zúčastnila 
partnerského  výmenného  pobytu  v indickom Dílí 
na prelome októbra a novembra 2016. Výmena sa 
uskutočnila  v spolupráci  s  medzinárodnou 
agentúrou  ASEF  (asia‐europe  foundation),  ktorá 
sa  zaoberá  cezhraničnou  spoluprácou  medzi 
európskymi a ázijskými školami. 
 
Prinášame  vám  rozhovor  s ňou  o jej  určite 
nezabudnuteľných zážitkoch. 
 
 
 

 

 Na  čo  si  sa najviac  tešila,  keď  si  dostala možnosť  zúčastniť  sa  tohto  výmenného 
pobytu? 

Najviac ma lákalo porovnanie života v Európe a v Ázii. Je to niečo úplne iné. Chcela som vidieť 
niečo nové, čo som nepoznala a v neposlednom rade zlepšiť sa v angličtine, spoznať nových 
ľudí a kultúru. 
 

 Kde si bola ubytovaná? 
Každý jeden z našej školy bol ubytovaný v rodine.  
 

 Ako sa indický deň líšil od slovenského a akí boli ľudia? 
Boli veľmi pohostinní a milí, stále sa ma pýtali, či nechcem niečo jesť. Ich byty boli zariadené 
skôr skromnejšie ako  naše, no škola bola vybavená veľmi dobre, moderne. Najhoršie z celého 
dňa boli zápchy: u nás sú  iba polhodinové v Dilí však  často presiahnu aj 3 hodiny. Ulice sú 
vždy  plné  áut, motoriek  a  tradičných  rikší.  Ak môžu,  ľudia  väčšinou  chodia  pešo,  ale  pre 
cudzincov je to veľmi rizikové, kvôli vysokej kriminalite. 
 

 Čo sa ti najviac páčilo?  
Najviac sa mi páčilo mauzóleum Taj Mahal postavené pri meste Ágra, ktorého vnútorné steny 
boli obložené drahými kameňmi z celého sveta. Ale turisti tieto kamene odlupujú a tak každý 
týždeň  doňho musia  chodiť  reštaurátori  a  opravovať  napáchané  škody. Mauzóleum  bolo 
nádherné, no bohužiaľ nám neprialo počasie a tak isto zlá viditeľnosť, zapríčinená smogom. V 
Ágre  sme  boli  pozrieť  aj    chrámy,  ktoré  mali  kopule  a  sochy  kompletne  zo  zlata  a 
drahokamov.  
 

 Indický deň: 
Je tam 4 hodinový časový posun dopredu ‐ do školy sme vstávali o siedmej. 
Prvú hodinu sa vždy modlili, až druhú začínali vyučovanie ‐ celé bolo iba v angličtine i keď ich 
hlavný  jazyk  je hindi  (delí  sa  ďalej na menšie nárečia  v  rôznych menšinách).  Ich národ má 
kompletne odlišnú mentalitu. Majú aj inú stravu‐ rozmanitejšiu a korenistú ‐ prvé dni som si 
na ňu nemohla zvyknúť aj keď bola výborná. Skladala sa hlavne zo štipľavý  ch jedál a placiek 
nazývaných  pita. Moji  domáci  sa  potom  snažili  variť  čo  "najeurópskejšie"  jedlá,  hlavne  z 
talianskej kuchyne. 



 Rozdiel mládeže:  
U nich v školách nosia uniformy a majú na to prísne pravidlá. Nikdy by sa nemali odhaľovať 
(ramená ani  kolená)  lenže  v  každom náboženstve  to  je  iné. Vo  vzťahoch  sú  veľmi  striktní, 
hlavne čo sa týka kást ‐ ľudia z nižšej a vyššej kasty sa nemôžu miešať.  
 

 Nejaké zaujímavosti? 
Často bola spomínaná posvätná rieka Ganga, kde sa chodia očistiť ľudia pred smrťou a hádžu 
tam aj tela mŕtvych. 
Krava je u nich posvätná.  
Našla som si tam aj kamarátov, dohodli sme sa, že sa ešte niekedy stretneme.  
 

 Vieme, že tvojej návšteve v Indii pre dchádzala návšteva indických študentov u nás. 
Páčilo sa im na Slovensku? 

Bol  to  pre  nich  úplne  iný  svet,  jedli  len  ovocie,  pretože  ostatných  vecí  sa  trošku  báli,  no 
celkovo sa im tu veľmi páčilo. 
 

 Priniesla si si z Indie nejaké suveníry či oblečenie? Aké boli rozdiely v cenách? 
Kúpila  som  si  krásny  šál  a kabelky.  Ceny  boli  oveľa  nižšie,  hlavne  jedlo  ‐    približne  o 30 
percent. 
 

 Je nejaká krajina, ktorú by si tiež chcela navštíviť, či už v rámci výmenného pobytu 
alebo súkromne ? 

Túžim ísť do New Yorku. Je to veľkomesto, ktoré pre mňa ponúka veľa možností do budúcna. 
Chcem navštíviť aj Filipíny, nakoľko tam má moja rodina známych a postupne, ak mi dopraje 
šťastie, precestovať celý svet. 

      (Dominika Oravcová, Lucia Šipková, II.S, Viktória Njagojevič, IV.S) 

 

Ďakujeme  za  rozhovor  a pekné  fotografie,  ktoré  nám 
aspoň  trošku  priblížili  život  v ďalekej  Indii.  Držíme  palce, 
aby sa Viki jej cestovateľský sen splnil. 

               



 

Už od piatej triedy som sa venoval ľahkej atletike, presných  5 
rokov. Darilo  sa mi  v tom, ale aj napriek  tomu  som  s týmto 
športom  skončil. Od mala ma  to  ťahalo k bojovým  športom, 
a tak  po  ukončení  ZŠ,  počas 
letných  prázdnin,  som  začal 
s boxom.  Tréningy mávam  3  krát 
do  týždňa,  každodenný  beh musí 

byť  tiež  kvôli  fyzickej  kondícii  a hlavne  kvôli  zápasu.  Môj  prvý 
neoficiálny zápas by som mal mať koncom  februára. Tréningy sú 
veľmi  náročné,  ale  ak  chcem  niečo  dosiahnuť, musím  na  sebe 
tvrdo pracovať. Mojim cieľom je stať sa profesionálnym boxerom. 

                (Denis Árva, I.B) 

     
 

 

 

 

 

Denisovi držíme palce, nech sa mu k jeho cieľu podarí dostať čo najrýchlejšie.  

A jedna rada pre nás ostatných – vieme, koho radšej  nemáme 
provokovať…  



Zdarec všetkým, čo sa rozhodli prečítať si 

niečo o mne… 

Takže ja a angličtina. Môj vzťah k angličtine sa 

vyvíjal pomaly, no isto od tretieho ročníka na 

základnej škole. Sprvu som pociťovala nechuť k učeniu sa ďalšieho 

jazyka okrem slovenčiny. Neskôr som sa do angličtiny 

nepredstaviteľne zažrala. Asi tak v dvanástich som začala písať svoje 

vlastné texty v angličtine vzhľadom k tomu, že slovenské songy ma 

nijako nelákali. A postupom času som začala pozerať youtuberov ako napríklad danisnotonfire, 

AmazingPhil a predovšetkým PewDiePie. Pri nich a samozrejme pesničkách som sa naučila anglicky 

riadne a takmer plynulo. Kedže prví dvaja zo spomenutých youtuberov sú rodení angličania, tak som 

od nich pochytila britský prízvuk. Aby som nezabudla, tak každý deň už od trinástich si stále niečo 

anglicky čítam ako napríklad hororové poviedky a sama aj píšem.  

Angličtinu neberiem ako 

niečo, čo sa musím učiť. 

Neviem ako, no samo sa 

to na mňa nejako lepí. 

Znie to divne, ale je to 

tak. A som za to 

neuveriteľne rada, keď 

uvážim to, že chcem ísť 

študovať do Manchestru 

v Anglicku.  

Spojené Kráľovstvo ma už 

od nepamäti neskutočne 

lákalo, takže nad výberom 

univerzity som nemusela 

uvažovať pridlho. 

A k olympiáde. Bola to 

prvá súťaž, ktorej som sa 

kedy zúčastnila. Už od 

základnej som sa všetkým 

súťažiam vyhýbala ako 

čert krížu. Tým viac ma 

prekvapilo keď som 

skončila prvá na školskom 

kole a po niekoľkých 

stresujúcich týždňoch aj na okresnom. Samozrejme iba prvá zo skupiny odborných škôl, čo neberiem 

ako nejaký extrémny úspech keďže zlepšovať sa dá vždy. No a teraz, keď na mňa čaká krajské kolo, 

mám stresy aj za ostatných zúčastnených.                                                                     (Lucka Šipková, II.S) 

Lucke zo srdca gratulujeme a želáme veľa radosti z času stráveného nad angličtinou. S hrdosťou 

oznamujeme, že medzičasom získala neuveriteľne krásne 3. miesto v krajskom kole anglickej 

olympiády!  

G R A T U L U J E M E !!!   



 

Zdravím, moje meno je Adrian Mihalík a som žiakom 4.B triedy.  Chcel by som sa s vami podeliť 
o moje skúsenosti s kulturistikou, dám vám pár rád ako začať, lebo každý raz začínal. Aktívne cvičím 
už 3 roky a začiatky pre mňa tiež neboli ľahké. Moja nástupná váha bola okolo 70 kg, teraz mám 110 
kg. Síce momentálne sa už cvičeniu nevenujem naplno, lebo máme toho veľa v škole, ale 3‐krát do 
týždňa sa dokopem do posilky a je to pre mňa relax. Odporúčam to každému. Je to šport pri ktorom 
rozvíjate nielen svoju fyzickú silu či objem svalovej hmoty ale aj psychickú silu, keď po veľkej svalovci  
ledva stanete z postele  a musíte s ňou  žiť prvých pár dní a ešte aj napriek tej svalovci sa dokopať do 
posilňovne a podstúpiť ďalší tréning. Takto dookola... po čase som si na tú bolesť zvykol a stala sa 
mojou drogou .Moje osobné rekordy sú 160kg na benchpress,160kg na drepy a 140 kg na mŕtvy ťah. 
Tieto tri cviky sú základné, ktoré stáli pri zrode kulturistiky, cvičili ich a ešte aj dodnes cvičia všetci 
vrcholoví kulturisti. Tieto cviky najviac rozvíjajú vašu silu a objem a pri cvičení zapájajú najviac svalov 
naraz, sú to veľmi komplexné cviky . Dnes sa s vami podelím o môj tréningový plán, a ak budete mať 
odhodlanie a motiváciu, určite vám prinesie výsledky. Tak sa pekne usaďte niekam do rohu šatne, 
kde vás nikto nebude vyrušovať a pozorne čítajte. Keďže je zima, bude môj tréningový plán  
zameraný na objem – čiže zväčšenie svalového objemu. 

1. Jedná sa o pomerne jednoduchý objemový tréningový plán s nižším počtom opakovaní. Keďže 
budete musieť pracovať s väčšími váhami (70% – 85% svojho maxima), prestávky medzi jednotlivými 
sériami by nemali byť kratšie ako 1 minúta. Pohybovať by sa mali v rozpätí 90 až 120 sekúnd! Tým 
poskytnete precvičovanému svalu dostatok času na zotavenie a nabratie síl na ďalšiu sériu. 

2. Trénuje sa systémom 3 + 1, čiže 3 dni tréning plus 1 deň odpočinok. Po týchto 4 dňoch sa cyklus 
opakuje. Keď sa Vám to bude zdať priveľa, pokojne si množstvo tréningových dní znížte, no bude to 
na úkor programu. Pre úplných začiatočníkov to však odporúčam ;) 

3. Posilňovanie je individuálna činnosť a každý potrebuje ten svoj čas na regeneráciu. Nezabúdajte na 
spánok. Najnovšie štúdie dokazujú, že trénujúci človek by si mal dopriať minimálne 8 hodín spánku. 
Keď vstávate priskoro, tak jednoducho choďte skôr aj spať! 

4. Pred zahájením samotného cvičenia, nezabúdajte na zahriatie svalov a strečing. Na zahriate Vám 
hravo postačí 5 minútové šliapanie na stacionárnom bicykli v miernom tempe. 

5. Partie budú rozdelené nasledovne: 1. deň – prsia + triceps, 2. deň – chrbát + biceps, 3. deň – 
ramená + nohy. Brucho trénujte 3 x do týždňa v ľubovoľných dňoch. Pri prvom základnom cviku na 
partiu, použite jednu rozcvičovaciu sériu s nízkou váhou a vyšším počtom opakovaní. Ich počet by mal 
byť v rozmedzí 12 – 15. 

6. Následne pokračujte 3 pracovnými sériami po 8 – 6 opakovaní. V každej nasledujúcej sérii pridáte 
závažie. (Napr. Bicepsový zdvih: 1. prac. séria: 8 opakovaní, 40Kg, 2. prac. séria: 7 opakovaní, 45Kg, 3. 
prac. séria: 6 opakovaní, 50Kg ). V poslednej sérii môžete využívať spomínané princípy, cheating, 
alebo pomoc sparing partnera. Ten by však nemal zdvíhať záťaž za Vás! Mal by vedieť len dopomôcť 
k prekonaniu kritickej fázy cviku. 

 



Daň  Svalová partia  Cviky  Série  opakovania

Tlaky  3  8‐6 

Tlaky s jednoručkami na šikmej lavici  3  8‐6 

Prsia  

Pullover alebo rozpažovanie s jednoručkami  3  8‐6 

Francúzske tlaky  3  8‐6 

Stláčanie kladky  3  8‐6 

1. 

Triceps 

Kliky na bradlách alebo kickback  3  8‐6 

Čelné zhyby  3  8‐6 

Príťahy veľkej činky k telu  3  8‐6 

Chrbát 

Mŕtvy ťah alebo veslovanie na kladke  3  8‐6 

Bicepsový zdvih s veľkou činkou  3  8‐6 

Zdvihy jednoručiek v sede s vytáčaním  3  8‐6 

2. 

Biceps 

Zdvihy veľkej činky na Scottovej lavici alebo Kladivový 
zdvih 

3  8‐6 

Čelné tlaky s veľkou činkou  3  8‐6 

Arnoldové tlaky  3  8‐6 

Ramená 

Upažovanie s jednoručkami alebo Príťahy veľkej činky 
k brade 

3  8‐6 

Drep  3  8‐6 

Leg press  3  8‐6 

Predkopávanie alebo zakopávanie  3  8‐6 

3. 

Nohy 

Výpony v sede alebo v stoji na lýtka  3  8‐6 

4.  voľno       

 

Cvičenie ale nie je len o tvrdej drine v posilňovni ale hlavne o stravovaní, pamätajte si, že ste tým, čo 
jete. Objem a priberanie, povedzme si teraz ako na to !                                                                                      
Výživa v objemovke – základné pravidlo je prijať viac kalórií ako počas dňa spálime! Zdrojom energie 
pre budovanie svalovej hmoty sú bielkoviny, sacharidy, tuky! Bielkoviny ako iste viete sú nevyhnutné 
pre rozvoj svalov, nakoľko svaly sa skladajú z bielkovín a bez ich prísunu teda rozhodne 
neporastieme! Ideálne množstvo je 2 gramy na 1 kg telesnej hmotnosti denne (pozor každý deň! 



nielen 3 dni v týždni   )  Druhá najdôležitejšia živina sú sacharidy, hlavný zdroj energie pre ľudské telo. 
Ich príjem je individuálny, závislý od telesného typu a od toho či má človek tendenciu ľahko priberať 
telesný tuk, alebo práve naopak má problém pribrať. Väčšie množstvo sacharidov dodá telu potrebnú 
energiu, aby mohlo budovať z proteínov a aminokyselín svalovú hmotu. Avšak ak je energický príjem 
až príliš vysoký, môže sa nadbytočná energia ukladať ako tuk.                                                                                
Ak máme problém priberať počas objemovej fázy celkovo, hlavný problém je nedostatok práve 
sacharidov! Ak váha nestúpa, treba príjem energie zvýšiť. Ak stále nestúpa treba zvýšiť ešte viac! 
Nemožno však zabúdať na vitamíny a minerály, niekedy môže byť problém prečo váha nerastie práve 
tu! Nedostatok hoci len jednej látky v organizme môže spôsobiť spomalenie alebo aj zastavenie našej 
snahy naberať. Preto multivitamínový prípravok je aj v objeme nevyhnutnosť, ak nechceme aby naša 
snaha vyšla nazmar.                                                                                                                                                 
Taktiež netreba zabúdať na dostatočný príjem tukov. Nedostatok tukov v strave by mohol spôsobiť 
zníženú hladinu anabolických hormónov a najmä testosterónu, pretože ten sa tvorí práve zo sterolov 
obsiahnutých v tukoch.  Taktiež sú v tukoch rozpustené vitamíny A, E, D, K 

Typický jedálniček kulturistu v objeme:                                                                                                       
1.raňajky ‐ ovsené vločky + proteínový nápoj                                                                                                  
2.desiata – tvaroh + banán                                                                                                                                    
3.obed ‐  mäso s ryžou                                                                                                                                         
Tréning                                                                                                                                                                       
4.jedlo po tréningu – banán + proteín (alebo gainer)                                                                                           
5.jedlo zemiaky + mäso                                                                                                                                        
6.jedlo neskorá večera + tvaroh alebo caseinový ( nočný ) proteín prípadne rovnaké jedlo ako piate 

Pozor, nemyslite si, že kulturistická strava je nudná a bez chuti a je to stále o tom istom. Práve 
naopak!! Ak sa tomu venujete, zistíte, že je mnoho chutných a hlavne zdravých receptov. Ja sa s vami 
rád podelím o môj obľúbený.                                                                                                                        

 

Kcal  Sacharidy  Vláknina  Bielkoviny tuk
145  11  2  18  2,5 

Ingrediencie (na 8 porcií):     na koláč: 
80g čokoládového proteínu (alebo 100g múky                                                                                                 + 
3 PL sladidla + 2 PL kakaa) 
80g ovsenej (prípadne inej) múky 
100g bieleho jogurtu, 100ml vody 
2 vajcia, 2 PL kakaa                                                                                                                                                                     
na polevu: 
300g gréckeho jogurtu,  3 PL sušeného mlieka,  30g vanilkového proteínu (alebo 2 PL sladidla), 
1 vanilkový struk       

Postup: Všetky ingrediencie na koláč spolu poriadne zmiešame. Cesto vylejeme do papierom na 
pečenie vystlanej formy (s rozmermi zhruba 20x15cm) a dáme piecť na 30‐40 minút na 170 stupňov. 
Cesto priebežne kontrolujte a ak treba, prikryte ho alobalom, prípadne nechajte piecť dlhšie (podľa 
výkonnosti a nastavenia vašej rúry). Medzičasom si v miske rozmiešame biely grécky jogurt, sušené 
mlieko, vanilkový proteín a semiačka z vanilkového struku. Vzniknutý krém uložíme do chladničky a 
podávame s hotovým koláčom. 



 

 

ÚTULNÉ VAJCE, KTORÉ CHCE BYŤ KANCELÁRIOU BUDÚCNOSTI 

Súkromie, dostatok priestoru, príjemná atmosféra aj zdravé vnútorné prostredie. To všetko sú atribúty komfortnej 
kancelárie, ktorá nám poskytne podmienky na podávanie vysokých pracovných výkonov.  Kancelárie budúcnosti  
však môžu vyzerať úplne inak, ako ich poznáme dnes. 
Ak sa medzi dizajnérmi hľadajú nejaké nové riešenia, ako zvýšiť celkovú kvalitatívnu stránku kancelárií, potom 
je skvelým príkladom pokroku práve projekt Greenpod. Ide o futuristický návrh, ktorý vytvorila 
spoločnosť Neste snažiaca sa o inováciu v oblasti zariadenia interiérov. Výsledkom ich práce je okrem iného aj návrh 
tohto špeciálneho administratívneho priestoru. 

 

Aké budú kancelárie budúcnosti ? 
Aj keď vzhľad a praktická stránka súčasných kancelárií napreduje, nie vždy dokážu spĺňať kvalitatívne nároky.  
Vzhľadom  na  to  vzniká  otázka,  aké  by  mali  byť  kancelárie  budúcnosti  a čo  všetko  by  mali  svojim  užívateľom 
poskytnúť. 
Vajce z obnoviteľných materiálov 
V prípade projektu Greenpod nejde o to, či budú priestory veľké a honosné. Účel ich návrhu je čisto praktický, 
pričom zároveň má prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju. Na základe toho vyzerá celý objekt ako malé vajce  
pre  dvoch  až  troch  ľudí,  ktoré  sa  podľa  autorov  návrhu môže  umiestniť  kdekoľvek,  aj  v parku.  Jeho  konštrukcia 
z obnoviteľných materiálov ho totiž robí ekologickým objektom, ktorého realizácia nemá žiadny negatívny dopad na 
prostredie. 
V interiéri upúta projekcia prostredia   
Autori  špeciálneho  kancelárskeho  priestoru myslia  hlavne  na  samotných  užívateľov,  ktorí  by  v interiéri mali  nájsť 
úplný pokoj. K lepšej koncentrácii prispieva hlavne projekcia zvoleného prostredia na stenách objektu. Zimná krajina, 
exotická pláž, zelené lesy alebo čokoľvek iné môže vytvárať atmosféru miestnosti. K tomu ešte dobrá hudba, ktorá by 
hrala z reproduktorov navrhnutých podľa akustických pravidiel priaznivého vplyvu na človeka a kancelária budúcnosti 
je na svete. 
Nápad, ktorý spoločnosť Neste predstavila ešte pred pár mesiacmi, pôsobí pokrokovo. Jeho problém však je, že pre 
veľké korporácie, ktoré zamestnávajú veľké masy  ľudí, nič nerieši. Greenpod  je skôr víziou, ako poskytnúť pokojné 
prostredie na prácu malým podnikateľom.   



 
 
 
 

 
 
 
Svätý Valentín bol kňaz, lekár a neskorší svätec.  
Pochádzal  z mesta  Terni na  juhu dnešného talianskeho  regiónu Umbria. Dátum narodenia 
nie  je  známy. V  roku  197  sa  v  rodnom meste  stal  biskupom. Neskôr  pôsobil  v  cisárskom 
Ríme, kde sa počas jeho života vystriedalo na tróne viacero vladárov. Skutky, vďaka ktorým si 
naňho všetci zamilovaní na začiatku februára spomínajú, sa spájajú s vládou cisára Claudia ll, 
ktorý bol  známy  svojou  záľubou  vo  vojnových  výpravách  a odporom  k  rodinným  vzťahom 
svojich  legionárov.  Zastával názor,  že  ženatý  vojak  starostlivosťou o  rodinu oslabuje  svoju 
bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá.  
Práve kňaz Valentín tento zákaz  ignoroval a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Tu možno 
hľadať pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti 
‐ 14. februára  269,  kat mečom ukončil jeho život.  
 
Tiež sa vytvorila povera, že slobodné dievča si zoberie chlapca, ktorého na Valentína zbadá 
ako prvého. 
 
Posielanie valentinských pohľadníc má svoj počiatok až v 15. storočí, kedy prvú „valentínku “ 
z londýnskeho väzenia poslal svojej manželke orleánsky vojvoda Charles. Tradícia sa rozšírila 
až v 19. storočí  a neskôr sa rozrástla najmä so záujmami obchodníkov.  
 

 Valentínske srdiečko z papiera  
 
  alebo upečené z lásky ... 

 
 
 
... či už z papiera, cesta, či z čokolády, 
 
hlavne nech je z LÁSKY.  



 

 

Máš vyššie čelo, alebo Ťa trápi široká brada? Tvoje proporcie na tvári by si 
mal využiť vo svoj prospech. Ak budeš vedieť, aký typ tváre máš, 
jednoduchšie zistíš, aký účes, alebo okuliare sa ti hodia. 

Hranatá tvár   
Na tento typ tváre sa hodia okuliare 
oválneho alebo okrúhleho tvaru. Črty 

tohto druhu tváre sú ostré a preto by si ich mal zjemniť. Hrany     
zvýrazňuje masívna brada a sánka. U žien je najvhodnejší strih 
s rovnou ofinou a dĺžka vlasov nie je fixná. Muži by mali zvoliť 
účesy, ktoré majú objem na bokoch. Neboj sa ani kratšej a dlhšej 
ofiny, ktorá sa dá podľa potreby tvarovať. 

 
Oválna tvár 
Tento typ tváre je považovaný za ideálny. Ide o symetrický typ 
tváre. Oválna tvár sa vyznačuje vydutými lícnymi kosťami, 
primerane vysokým čelom a úzkou bradou. Pre tento typ 
tváre sa hodia všetky druhy okuliarov. Môžeš si ich meniť podľa toho, čo 
chceš zvýrazniť. Účesy pre ženu aj muža sa k tomuto typu tváre hodia 
všetky, je to len na tebe ako sa rozhodneš ‐ ofina sa príliš neodporúča.  
 

Okrúhla tvár 
Typickými črtami sú výrazne zaoblené línie a rovnaká výška 
ako aj šírka tváre. Okuliare zvoľ také, čo ti tvár predĺžia 
a spravia z nej oválnejšiu. Siahni radšej po hranatých tvaroch.              

Ideálny účes je ten, ktorý lemuje po stranách tváre a tak prekrýva 
výraznejšie partie. Najlepšie je zvoliť „postupku“. Muž by mal zvoliť účes, 
ktorý je na vrchu hlavy dlhší a mierne strapatý. Zúžiť tvár môžeš aj 

pomocou fúzov a kotliet. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Vznik a vývoj cestovania bol ovplyvnení danými spoločenskými a ekonomickými podmienkami, ľudia 
už necestovali len kvôli existencii ( nová práca), obchodu, kultúry, za športom, ale aj za zábavou 
a odpočinkom. Dôležitú úlohu plnila vtedy i dnes cestopisná literatúra – podnecovala k záujmu 
o cestovanie. 

Prvými cestovateľmi boli Rimania, Gréci a Egypťania – ktorí počas cestovania využívali miestnych 
sprievodcov a tlmočníkov.  Prvý historicky dokázaný je popis ciest od gréckeho dejepisca Herodota 
480‐425 p.n.l.  Veľký rozvoj začal v období stredoveku ‐ cestovanie patrilo k spoločenskému bontónu 
najvyššej šľachty – išlo o spoznávanie, životné skúsenosti, ale aj príprava na diplomatické posty. 
Využívali chudobných učencov danej krajiny ako sprievodcov. Kňazi sprevádzali pútnikov počas ich 
návštev pútnických miest, prípadne ich zoznamovali s historickými pamiatkami, kultúrou a umením.  

Ako vzor pre neskôr tlačených sprievodcov slúžili popisy ciest obchodníkov, ktoré zahrňovali aj rady 
a pokyny počas cesty. Tlačený sprievodcovia sa objavili v r. 1522 v Paríži – poskytovali informácie 
a rady pre Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Palestínu. 

Rozvojom  priemyslu a dopravy najmä v druhej polovici 19 storočia začala mať sprievodcovská 
činnosť charakter podnikania. Za začiatok novodobého cestovania sa považuje rok 1841, prvý 
hromadný výlet 570 účastníkov vlakom z Leicestru do Laughborough v Anglicku pri 
otvorení novej železničnej trati. Zorganizoval ho Thomas Cook ( 1808 – 1892) , ktorý je 
považovaný za zakladateľa modernej cestovnej kancelárie. Poukázal na veľké možnosti 
poskytovania a sprostredkovania služieb cestovného ruchu,  zdôrazňoval potrebu 
odborných, jazykových a organizačných schopností. V roku 1851 sa v Londýne konala 
prvá medzinárodná priemyselná výstava , na ktorú zorganizoval len z Yorkshiru 165 tis. 
návštevníkov . V roku 1855 zorganizoval prvý zahraničný zájazd na Svetovú výstavu v Paríži, od                 
r. 1856 začal organizovať pravidelné zájazdy do európskych krajín. Zakladal pobočky po celom svete, 
dokázal zorganizovať cestu okolo sveta za 222 dní, cesty moslimov do Mekky a iné. Ako prvý 
pochopil, že novodobý cestovateľ si vyžaduje predovšetkým dokonalý servis a starostlivosť.  Vo 
svojej práci uplatňoval mnohé prvky, využívané dodnes, napríklad : 

o vydával tzv. blanketové úverové listy – ich držiteľa oprávňovali k ubytovaniu, stravovaniu 
a iných služieb v hoteli 

o používal tzv. rooming listy – slúžiace na rezerváciu vopred zaplateného ubytovania, slúžili pre 
hotely, aby sa mohli vopred pripraviť vrátane rôznych informácií 

o popis tras, časový harmonogram, zaistenie rôznych služieb pre účastníkov 
o využíval cestovné šeky na bezhotovostné platby, ktoré chránili cestujúcich pred krádežou 

hotovosti, uzatváral dohody so železničnými spoločnosťami na zľavnené cestovné a iné. 
 

Jeho rovesníkom bol nemecký vydavateľ a kníhkupec Karl Baedeker (1801‐1895), ktorý  vydal prvého 
sprievodcu v r. 1827 a má veľkú zásluhu pri vydávaní knižných sprievodcov so všetkými 
potrebnými informáciami – mapy, trasy, údaje o kultúrnych, historických pamiatkach, 
obyvateľoch, ubytovaní, dopravných spojoch, cenách a pod.  



 
 

Trochu striebra 
 „ Učiteľ, čo si myslíte o peniazoch?“ pýtal sa mladík 
učiteľa. 
„Pozri sa z okna,“ povedal učiteľ. „Čo vidíš?“ 
„Vidím ženu s dieťaťom, voz, ktorý ťahajú dva kone, a 
dedinčana, ktorý ide na trh.“ 
„Dobre. A teraz sa pozri do zrkadla. Čo vidíš?“ 
„Čo chceš, aby som videl? Samozrejme, že vidím seba.“ 

„A teraz premýšľaj. Okno je zo skla. Aj zrkadlo je zo skla. Stačí tenučká vrstva striebra na skle 
a človek vidí iba seba.“ 
Sme medzi ľuďmi, ktorí premenili svoje okná na zrkadlá. Myslia si, že pozerajú von a stále 
vidia len seba. Nedovoľ, aby sa okno tvojho srdca stalo zrkadlom. 
 
Domček na vidieku 
Istý muž žil v meste. Na vidieku 
mal domček, čo zdedil po 
rodičoch. Rozhodol sa, že ho 
predá. Stretol sa s priateľom 
básnikom a požiadal ho, aby 
mu pomohol napísať inzerát, 
ktorý by uverejnil v novinách a 
na internete. 
„Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku. Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi inzerát?“ 
Básnik napísal: „Predám krásnu usadlosť, obklopenú zeleným lesom, kde pri východe slnka 
spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce potôčik s priezračnou vodou. Domček je zaliaty slnečným 
jasom a veranda ponúka osviežujúci tieň. Letné večery tam spríjemňujú svrčky a hviezdy.“ 
Po čase sa básnik stretol s priateľom a spytoval sa: „Tak čo, predal si ten domček?“ 
„Nie,“ odpovedal muž. „Zmenil som názor. Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil som, že 
vlastním poklad.“ 
Často podceňujeme dobré veci, ktoré máme, a naháňame falošné preludy, ktoré zbadáme 
na televíznych obrazovkách. Dnes sa poobzeraj okolo seba a ceň si to, čo máš: svoj dom, 
svojich drahých, priateľov, na ktorých sa môžeš naozaj spoľahnúť, poznatky, ktoré si získal, 
svoje dobré zdravie a všetky krásne veci vo svojom živote, ktoré sú tvojím najcennejším 
pokladom.         
 
Čo deti naozaj potrebujú? 
Otec šiel so svojím dieťaťom ulicami mesta, 
kde bolo množstvo obchodov. Niesol tašku 
plnú balíčkov a zafučal obrátený k dieťaťu: 
”Kúpil som ti červenú teplákovú súpravu, 
kúpil som ti robota, ktorý sa dá všelijako 
meniť, kúpil som ti obálku s obrázkami 
slávnych futbalistov… Čo som ti mal ešte 
vziať?” 
“Vezmi ma za ruku,” povedalo dieťa. 

Bruno Ferrero  : zábavné a poučné 
malé príbehy pre potešenie duše 



                                                                 
Bezpečnosť mládeže = detí na internete 
Internet je voľný a slobodný virtuálny priestor. Na jednej strane sa tu každý môže realizovať, vytvárať 
niečo nové, každý si môže nájsť svoje vlastné miesto. Na druhej strane sa však na internete môžu 
prezentovať aj ľudia s netolerantnými názormi. Keďže môže na internete každý uverejniť, čo len chce, 
prináša to väčšie nároky na kritické myslenie – schopnosť odlíšiť to, ktoré informácie sú pravdivé a 
ktoré sú skreslené alebo nepravdivé. 
 
Tak ako učíme deti, ako bezpečne prejsť cez cestu, musíme ich naučiť bezpečne používať internet či 
mobil. Sú dnešné deti v sieti? 

• 1/3 používateľov internetu na svete sú deti (osoby mladšie ako 18 rokov) 
• 1 z 5 používateľov internetu v rámci Európskej únie je dieťa  

Je výhradne úlohou školy pomáhať im orientovať sa, spoznávať úskalia využívania moderných 
technológií alebo je to len mýtus ignorujúci úlohu rodiča v prevencii?                                                   
Kedy začať? Začať vtedy, keď sa deti začínajú interaktívne stretávať s výpočtovou technikou…                                            
Je vôbec v ľudských silách mať  plnú kontrolu?   

Počítačová (kybernetická) kriminalita a s ňou spájaná „internetová kriminalita“ je rozsiahla téma, 
zahŕňajúca široké rizikové faktory. Tak ako sa vyvíjajú informačné technológie, softvér a komunikačné 
nástroje, narastajú aj rizikové faktory. Ich poznanie  smeruje k znižovaniu nebezpečenstva, že sa 
môžeme stať ich „obeťami“ . Na druhej strane je tu závažný problém a tým je závislosť na počítačoch 
v rôznych jej formách –od patologickej závislosti na počítačových hrách až po nekontrolované 
využívanie internetových fór (prevažne sociálnych sietí). Rôzne prieskumy poukazujú, že priemerný 
čas strávený za počítačom priemerného školopovinného dieťaťa sa odhaduje na viac ako 4 hodiny 
denného priemeru v rámci voľného času. Dominantný nástup mobilných telefónov a iných mobilných 
zariadení typu ipad, tablet, smartphone a rad ďalších predstavujú rovnaký rizikový prvok ako 
používanie počítača.. V jednom z prieskumov deti identifikovali ako jeden zo svojich priznaných 
problémov časté SMS‐kovanie. 

Máme pre Vás  10 tipov, ako si ochrániť súkromie na internete. 

HESLO: Ideálne heslo obsahuje viac ako 8 znakov a je kombináciou veľkých a malých písmen, čísel 
a rôznych iných znakov(.!?#). Pravidelné obmieňanie hesla zároveň zvyšuje bezpečnosť 
SMS: Overovací kód si nechajte zasielať na mobil, nie na e‐mail. Prístup k SMS je pre heckera omnoho 
zložitejší ako prístup k e‐mailom.                                                                                                              
SOCIÁLNE SIETE: Nezabúdajte, že všetko čo zverejníte na sociálnych sieťach, vidia aj úplne cudzí 
ľudia. Tieto informácie sú ľahko zneužiteľné.                                                                                            
NEBEZPEČNÉ SIETE: WIFI bez hesla nie je vždy výhra. Vďaka nim môže hecker získať vaše citlivé údaje     
ZAHESLOVANÉ PRÍSTROJE: Na všetkých mobiloch, počítačoch, tabletoch by ste mali používať pin 
alebo heslo.                                                                                                                                
ODHLÁSENIE: Vždy keď sa chystáte prestať používať aplikáciu/internetové bankovníctvo a podobne 
na určitú dobu, odhláste sa.                                                                                                                  
ANTIVÍRUSOVÉ PROGRAMY: Inštalácia antivírusových programov je pre každého bežnou vecou. 
Často sa však zabúda na ich aktualizáciu. Obránite sa tak proti novovytvoreným vírusom. 



SÚKROMIE: Odsledovať aké stránky sledujete alebo navštevujete je veľmi ľahké. Zmeňte to 
a zablokujte cookies alebo využite rôzne doplnky prehliadačov.                                                             
FALOŠNÉ PROFILY: Nie každý kto si vás pridá do priateľov na sociálnej sieti, musí byť skutočne váš 
známy.                                                                                                                                   
ZADARMO: Programy, ktoré sú ponúkané zadarmo by ste mali hľadať len na oficiálnych stránkach. 
Inak by ste si mohli nainštalovať vírus, ktorý vás môže nemilo prekvapiť. 

IINTERNETOVÉ ZNÁMOSTI :                                                                                                                     
zoznamovanie cez internet, stretnutia s neznámymi osobami, grooming, sexuálne zneužitie .                                          

Internet je priestor, kde sa ľudia majú možnosť prezentovať, kde komunikujú s kamarátmi a blízkymi, 
kde rozvíjajú existujúce vzťahy alebo nadväzujú nové. Možnosť stretnúť sa s ľuďmi s podobnými 
záujmami, nájsť si nových priateľov či partnerov je lákavá pre deti i dospelých. Zoznamovanie cez 
internet má však aj svoje riziká – nie vždy si môžete byť istí, kto je osoba na druhej strane. 
Zoznamovanie s novými ľuďmi cez internet je rýchle a dynamické, umožňuje preklenúť vzdialenosti a 
prísť do kontaktu s niekým, s kým by sme sa ináč nemali možnosť stretnúť. Mnohí ľudia si našli cez 
internet nielen nových priateľov, ale aj životných partnerov.                                                                    
Rovnako sa však aj niektorí ľudia stali obeťami podvodníkov alebo násilníkov. Anonymita virtuálneho 
priestoru vytvára zdanlivý pocit bezpečia a povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa rýchlejšie otvorili a 
odložili zábrany. Zabúdame často na obranné mechanizmy, ktoré používame pri nadväzovaní vzťahov 
v realite, kde spoznávame nových ľudí postupne a kde trvá nejaký čas, kým sa medzi nami vytvorí 
dôvera. V realite vidíme veľa znakov, ktoré nám pomáhajú pri posudzovaní druhých. Vidíme, ako 
osoba vyzerá, ako rozpráva, gestikuluje, podľa jej reakcií a očného kontaktu vieme lepšie odhadnúť, či 
hovorí pravdu alebo klame. Takto si môžeme všimnúť signály, ktoré nás varujú pred 
nebezpečenstvom. Pri komunikácii cez internet sú nám tieto jemné signály nedostupné.  

Disinhibičný efekt: pre zdanlivú anonymitu internetu majú ľudia menej zábran, sú menej opatrní, 
ľahšie a rýchlejšie prezradia o sebe intímne detaily, robia veci, ktoré by si v reálnom svete nedovolili. 
Grooming: postupné vytváranie dôverného, priateľského vzťahu s dieťaťom tak, aby prestalo byť 
ostražité a pristúpilo na stretnutie. Najčastejším cieľom groomingu je sexuálne zneužitie dieťaťa. 
Sexuálne zneužitie: využitie osoby mladšej ako 15 rokov dospelým na akékoľvek aktivity sexuálneho 
charakteru. Veková hranica pre sexuálne zneužitie sa zvyšuje až na 18 rokov v prípade, ak je dieťa od 
dospelého určitým spôsobom závislé (rodinný príslušník, učiteľ, vychovávateľ) alebo ak ho páchateľ 
za sexuálne aktivity nejakým spôsobom odmení.                                                                                            
Sexuálne násilie: prinútenie k sexuálnym aktivitám násilím alebo pod hrozbou násilia.                      
Sociálne inžinierstvo: je  psychologická manipulácia ako získať od obete dôverné informácie.  

Na internete je preto oveľa jednoduchšie klamať  alebo vydávať 
sa za niekoho iného.  Nie je ťažké vytvoriť si falošný profil, použiť 
cudziu fotografiu alebo zatajiť svoje skutočné úmysly.                    

Podvodníci a nebezpeční ľudia sa môžu pohybovať v četových 
miestnostiach, na internetových fórach a v diskusných skupinách, 
na internetových alebo telefonických zoznamkách.                                        

Pravdivosť informácií je preto potrebné si vždy overiť !                                        
zdroj : inetrnet,  www.telekom.sk  / kniha Deti v sieti                         



 
 

 
 

„Synak, mali by sme sa porozprávať o bezpečnosti na internete.“ Spustil som sa 
k nemu na podlahu. Mal otvorený notebook a zapnutú online hru. Ani ma nevnímal, aký bol zahratý. 
„Synak, môžeš si dať na chvíľu pauzu?“. 
 
Opustil hru, zatvoril notebook a otrávene sa na mňa pozrel. „Otec bude to ďalší z tých nudných 
strašidelných príbehov?.“ 
„Čoooo, myslel som si, že sa ti moje varovné príbehy páčia.“ Vyrástol z počúvania mojich príbehov, 
v ktorých sa deti stretávali s čarodejnicami, duchmi, vlkolakmi a upírmi. Ako väčšina rodičov v tejto 
dobe, používal som strašidelné príbehy ako poučenie a navedenie ho k bezpečnosti. Slobodní otcovia 
ako ja využívajú všetky nástroje, ktoré sú k dispozícií. 
„Boli fajn, keď som mal šesť. Ale už som starší a viac sa ich nebojím. Keď budeš hovoriť príbeh 
o internete, môžeš ho spraviť naozaj, ale naozaj strašidelný?!“  Začudovane som na neho zazrel. 
Prekrížil si ruky. „Otec, mám desať a zvládnem to.“ 
„hm, no fajn... skúsim to.“ 
 
Začal som, „Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden chlapec menom Ronnie“ ... Jeho výraz naznačoval, že 
nebol zaujatý mojím začiatkom. Hlboko vzdychol a usadil sa na ďalší otcov gýčový príbeh.  Pokračoval 
som... 
„Ronnie sa prihlásil na rôzne detské stránky. Po chvíľke si našiel pár rovesníkov a začal si s nimi písať 
v online chate. Najviac si písal s chlapcom, ktorý sa volal Jack123. Páčili sa im rovnaké hry, ktoré spolu 
hrávali. Smiali sa spolu na vtipoch, ktoré si hovorili. Objavovali spolu nové hry. 
Po pár mesiacoch kamarátstva  daroval Ronnie Jackovi123 5000 mincí nazbieraných v hre, ktorú hrali 
od začiatku. Bol to vzácny darček. Ronnieho narodeniny sa blížili a Jack123 mu chcel poslať darček 
v reálnom živote. Ronnie povedal, že mu svoju adresu pošle, ak sľúbi, že ju nikomu inému neprezradí. 
Jack123 sľúbil, že to nepovie ani svojim vlastným rodičom, a pustil sa do odosielania darčeku.“ 
 
Na chvíľu som urobil pauzu a opýtal sa svojho syna. „Myslíš, že Ronnie urobil správne rozhodnutie?“. 
„Nie!“ povedal a prudko pritom mykal hlavou zo strany na stranu. Zbadal som, že sa začína dostávať 
do príbehu. 
„No, a presne to isté si myslel aj Ronnie. Cítil sa vinný z toho, že niekomu len tak dal svoju adresu. 
Keď si nasledujúci večer obliekal pyžamo, jeho vina a strach boli väčšie, ako hocikedy inokedy v jeho 
živote. Rozhodol sa, že to povie rodičom. Trest bude určite veľký, no bude to stáť za očistenie si 
svedomia.  Zababušil sa do postele a čakal, kým mu prídu dať rodičia dobrú noc.“ 
 
Môj syn vedel, že prichádza strašidelná časť. Nahol sa vpred a vyvalil oči. Začal som rozprávať 
pomalšie a tichšie. 
„Počul všetky zvuky domu. Práčku, ktorá poskakovala na prízemí a vrčala od namáhavého prania. 
Vetvy stromov, ktoré sa vo vetre šúchali po tehlách domu. Jeho malého brata, ako mrnčí v detskej 
izbe.  A ďalšie zvuky, ktoré nevedel presne určiť. Konečne začul kroky jeho otca na chodbe. „Otec?“ 
zakričal nervózne. „Musím ti niečo povedať.“ 
Pootvorili sa dvere a otcova hlava sa objavila v štrbine pod divným uhlom. V tme sa mu nehýbali ústa 
a oči mal nejaké čudné. „Áno synak?“. Jeho hlas znel tiež veľmi čudne. 
„Si v poriadku?“ Opýtal sa syn. 
„hej, hej.“ Odpovedal otec divným hlasom. 
Ronnie si dal perinu bližšie k tvári. „Kde je mama?.“ 
„Tu som!“ Mamina hlava sa objavila v štrbine pod otcovou. Jej hlas bol neprirodzene piskľavý. „Chcel 
si nám povedať, že si dal svoju adresu Jackovi123? To si nemal robiť! Hovorili sme ti predsa, že 
osobné údaje nemáš dávať cudzím ľuďom na internete. Jack123 nebol dieťa! Len sa za neho vydával. 



Vieš, čo spravil? Prišiel k nám, vlámal sa nám do domu, a oboch nás zabil, aby mohol byť chvíľku 
s tebou!“ 
 
Dvere sa otvorili a objavil sa starší muž v mokrom kabáte s dvoma hlavami v rukách.  Ronnie kričal 
a lapal po dychu, keď muž hodil na zem hlavy, odhalil nôž a vošiel do izby.“ 
Môj syn vykríkol. V obrane a strachu si oboma rukami zakryl tvár. No príbeh sa len začínal. 
„Po niekoľkých hodinách vrah začul nárek bábätka vo vedľajšej izbe. S nadšením z takého bonusu sa 
pousmial. Jack123 nechal Ronnieho tak a nasledoval nárek bábätka, ktorý bol ako navádzací maják pri 
jeho plavbe domom. 
 
Otvoril dvere na konci chodby a zamieril rovno k detskej postieľke, kde ležalo bábätko. Vzal ho na 
ruky a presunul sa bližšie k prebaľovaciemu stolíku, aby lepšie videl. Ako mal dieťa na rukách, 
prestalo plakať. Pozrelo sa mu priamo do očí a pousmialo sa.  Utrel si krvavé ruky do plachty, aby 
mohol dieťa pohladiť po tvári. „Ahoj maličký.“ Sadizmus a zlosť sa zmenili na niečo mäkšie. 
Vyšiel z izby s dieťaťom na rukách. Vzal si ho domov, pomenoval ho Lucas a vychoval ho ako svojho 
vlastného.“ 
 
Keď  som dokončil príbeh, môj syn sa viditeľne triasol. Cez trhaný dych zakoktal, „Ale otec, ja sa 
volám Lucas.“ Otcovsky som na neho žmurkol a rozstrapatil som mu vlasy. „Samozrejme, že áno, 
synak.“ Lucas sa rozbehol po schodoch do svojej izby v nárekoch. 
Myslím, že sa mu príbeh páčil. 
                                                                                        ( Christián Príkopský, lV.S ) 



 

PUČTE BARRET        ______________________________________ 

KAT NAD FOŠNE      ______________________________________ 

VNORIA FAKT      (INFARKTOVA)   ______________________________________ 

NIEČO  VÁM  KULA  NELE    ______________________________________ 

NEHA  KONÁR  VAFLE      _______________________________________ 

ŠTELOVANÁ  RUKAÁ      _______________________________________ 

BROK  AN  ROOL      _______________________________________ 

VÁHA  ZDRŽ  NIEČO      _______________________________________ 

PRAŠTE  FERKA        _______________________________________ 

OVILA  LAD  VODKA      _______________________________________ 

KRÁL  LANO  A  GELOVÁ      _______________________________________ 

  

antistresová vymaľovánka

Poznáte mená učiteľov, ktorí vás učia? Skúste ich nájsť v nasledujúcich prešmyčkách 



 
 
 
 
Ide blondínka v aute a v rádiu hlásia :  
"Vodiči, pozor! na diaľnici D1 ide jedno 
auto v protismere!"  
Blondínka sa obzrie a hovorí si : "Cs, čo 
jedno!? Všetky!!“ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
V škole sa pýtajú maďarského chlapčeka. 
Lászlo povedz nám čo je korytnačka. ‐ 
Taký veľký opancierovaný žaba, neskáče, len plazí zem. 

 
Bože, dnes sme mali písomku zo 
zemepisu. Daj, nech je Madrid 
hlavným mestom Estónska... 
 
„Čo hovoril tvoj otec na tvoje 
vysvedčenie? “ 
„Strašne sa hneval, pán učiteľ,  
radšej sa mu snažte  vyhnúť! “ 

Samozrejme, že sa rozprávam sama so sebou.

Občas predsa potrebujem radu odborníka... ! 

  Príde muž domov a vidí svoju ženu, blondínku 
plakať. Pýta sa jej čo sa stalo. Žena na to: ‐ 
padol mi ľad na zem, opláchla som ho teplou 
vodou a potom som ho nemohla nájsť. 
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